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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Teori Sanksi dan Pemberian Sanksi 

a. Pengertian Sanksi  dan Pemberian Sanksi 

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan 

dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, 

kejahatan dan kesalahan.
12

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

sanksi adalah tindakan tindakan hukuman untuk memaksa seseorang 

menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punnishment) 

merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) 

untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.
13

 Sanksi 

merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses 

pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada 

masa yang akan datang dapat diatasi.
14

 

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang 

diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah 

terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan 

oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.  

 

                                                           
12

Ngalim Purwanto, Loc. Cit  
13

Sahwitri Triandani,  Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), 

(Pekanbaru: LPPM) 2014, h. 39 
14

Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, 

(Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 30 
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b. Teori-teori Sanksi Hukuman 

Teori-teori tentang sanksi hukuman  pelanggaran menurut 

Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip 

oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut: 

1. Teori kesenggangan 

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman 

kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan 

menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah 

dengan hukuman menjadi renggang. 

2. Teori penjeraan  

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat 

hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebakan 

timbulnya hukuman semula. 

3. Teori sistem motivasi  

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat 

hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi 

tersebut dalam diri individu.   

c. Tingkat Sanksi  

Tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja dalam suatu 

organisasi yaitu: 

1. Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan 

Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa: 

a) Teguran lisan  

b) Teguran tertulis dan, 
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c) Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran 

ringan seperti: kelebihan cuti, terlambat hadir ke sekolah atau 

pulang lebih awal, dan terlambat penyampaian laporan. 

2. Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang  

Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang jenisnya dapat 

berupa:  

a) Penundaan kenaikan gaji 

b) Penurunan gaji, dan  

c) Penundaan kenaikan jabatan 

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran 

sedang seperti  kelalaian dalam pelaksanaan tugas. 

3. Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa  

Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa: 

a) Penurunan pangkat 

b) Pembebasan dari jabatan 

c) Pemberhentian dan pemecatan
15

 

Pelanggaran berat yang dikenakan sanksi pelanggaran berat 

dapat berupa: melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar 

perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, pemalsuan data, 

terlibat tindakan kriminal, melalaikan kewajiban dalam 

                                                           
15

Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, (Jakarta: 

Rajawali Press) 2009, h. 831 
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melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus 

menerus. 

d. Syarat-syarat Pemberian Sanksi  

Syarat-syarat pemberian sanksi yaitu: 

1) Penentuan waktu (timing).  

Waktu penerapan sanksi merupakan hal yang penting. 

Hukuman dapat dilaksanakan setelah timbulnya perilaku yang 

perlu dihukum segera atau beberapa waktu kemudian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa keefektifan hukuman meningkat 

jika hukuman diberlakukan segera setelah tindakan yang tidak 

diinginkan dilakukan. 

2) Intensitas (intensity).  

Sanksi mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus 

yang tidak disukai  relatif lebih kuat. 

3) Penjadwalan (scheduling).  

Dampak hukuman tergantung pada jadwal berlakunya 

hukuman. Hukuman dapat diberlakukan setelah setiap perilaku 

yang tidak diharapkan terjadi. Konsistensi penerapan setiap jenis  

jadwal hukuman adalah penting. Agar berjalan dengan efektif 

penerapan hukuman secara konsisten diperlukan terhadap setiap 

guru yang melanggar aturan. 
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4) Kejelasan alasan (claryfying the reason).  

Dengan memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa 

hukuman dikenakan dan pemberitahan mengenai konsekuensi 

selanjutnya apabila perilaku tak diharapkan terulang kembali, 

secara khusus telah terbukti efektif dalam proses pendisiplinan 

guru. 

5) Tidak bersifat pribadi (impersonal).  

Hukuman harus diberikan pada respon tertentu, bukan 

kepada orang atau pola umum perilakunya.
16

 

Hukuman adalah suatu perbuatan dimana kita secara sadar dan 

sengaja menjatuhkan kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian 

maupun dari segi kerohanian orang lain itu mempunyai kelemahan 

dibandingkan dengan diri kita oleh karena itu maka kita mempunyai 

tanggung jawab untuk membimbingnya dan melindunginya. 

e. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sanksi 

pelanggaran disiplin kerja 

1. Pemberian sanksi harus segera 

Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan 

sanksi yang sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. 

Tujuannya agar para pegawai memahami sanksi pelanggaran yang 

berlaku. Kelalaian pemberian sanksi akan memeperlemah disiplin 

yang ada. 

                                                           
16

 Barnawi & Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional (Jogjakarta: Arruz-Media) 

2012, h. 130-131 
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2. Pemberian sanksi harus konsisten 

Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus 

konsisten. Hal ini bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai 

peraturan-peraturan yang berlaku. Ketidakkonsistenan pemberian 

sanksi dapat mengakibatkan pegawai merasakan adanya 

diskriminasi pegawai, ringannya sanksi dan pengabaian disiplin. 

3. Pemberian sanksi harus impersonal (adil) 

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak 

membeda-bedakan pegawai tua, muda, pria maupun wanita tetap 

diberikan sanksi yang sama sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.
17

 

Dalam penerapan sanksi juga harus memperhatikan paling 

sedikit tiga hal yaitu: 

1. Karyawan yang dikenakan sanksi harus diberitahu pelanggaran 

atau kesalahan apa yang telah diperbuatnya. 

2. Kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. 

3. Dalam hal pengenaan sanksi terberat yaitu pemberhentian, 

perlu dilakukan “wawancara keluar” mengapa pimpinan 

terpaksa mengambil tindakan sekeras itu.
18
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Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya) 2008, h. 131-132 
18

Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara) 

2013, h.307  
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f. Masalah-masalah yang Sering Dihadapi dengan Startegi 

Pemberian Sanksi (Penghukuman) 

Seorang manajer atau kepala sekolah yang menerapkan strategi 

pemberian sanksi dapat menghadapi masalah-masalah penolakan. Oleh 

karena itu penting bagi seorang manajer atau kepala sekolah untuk 

mengingat bahwa; 

1. Walaupun sebuah perilaku dapat ditekan sebagai penghukuman, ia 

tidak akan ditiadakan secara permanen. Misalnya seorang 

karyawan dapat ditegur karena ia secara sembunyi-sembunyi 

menghentikan pekerjaannya untuk istirahat diluar jam istirahat 

resmi. Perilaku tersebut mungkin dihentikan tetapi hanya apabila 

menejer ada ditempat. 

2. Manajer yang menerapkan penghukuman, mungkin akan dianggap 

negatif oleh pihak lain. 

3. Hukuman mungkin dikompensasi oleh perkuatan positif yang 

diterima dari sumber lain.
19

 

g. Beberapa petunjuk dalam menerapkan hukuman 

1. Ceritakan kepada individu yang bersangkutan apa kesalahannya. 

Identifikasikan secara jelas perilaku yang tidak diinginkan yang 

sedang ditindak. 

2. Berikan informasi kepada individu yang bersangkutan apa saja 

yang dianggap benar.  

                                                           
19

J. Winardi, Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen, (Jakarta: PT Raja Grapindo 

Persada) 2oo2, h. 153-154  
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3. Laksanakan hukuman secara pribadi. 

4. Laksanakan hukuman sesuai dengan hukum-hukum pemerkuatan 

kontingen dan pemerkuatan langsung. Upayakan agar hukuman 

yang diterapkan berkaitan dengan perilaku yang tidak diinginkan 

dan segera menerapkannya setelah perilaku tersebut terjadi. 

5. Upayakan agar hukuman sesuai dengan perilaku pelanggaran yang 

terjadi.
20

 

h. Tujuan Pemberian Hukuman 

Tujuan yang terkandung dalam pemberian hukuman adalah: 

1. Hukuman diberikan karena adanya pelanggaran. 

2. Hukuman diberikan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.
21

 

Hal ini dapatlah kita perincilagi dalam: 

1. Hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan, atau meniadakan 

kejahatan. 

2. Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan 

yang tidak wajar. 

3. Hukuman diadakan untuk menakuti sipelanggar, agar 

meninggalkan perbuatannya yang melanggarnya itu. 

4. Hukuman harus diadakan untuk segala pelanggaran. 

Hukuman dapat dikatakan berhasil bila mana dapat membangkitkan 

perasaan bertobat, penyesalan seseorang tersebut akan perbuatannya. 

 

 

                                                           
20

Ibid, h. 154-155 
21

Mahmud Yunus, Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: Hindakarya) h. 37 
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i. Pemberian Sanksi  

Agar berbagai tujuan pendisiplinan dapat tercapai maka 

pendisiplinan atau pemberian sanksi ini harus diterapkan secara: 

Pemberian sanksi dilkukan bertahap, yaitu dengan mengambil berbagai 

langkah pemberian sanksi mulai dari yang paling ringan hingga kepada 

yang terberat. Misalnya: 

1. Teguran lisan oleh penyelia (kepala sekolah) 

2. Teguran tertulis (surat peringatan) 

3. Penundaan kenaikan gaji. 

4. Penurunan gaji atau pemotongan gaji. 

5. Penundaan kenaikan pangkat. 

6. Penurunan pangkat. 

7. Pembebasan dari jabatan  

8. pemberhentian dan pemecatan.
22

 

Adapun sanksi yang diberlakukan kepada guru berdasarkan 

undang-undang berupa: 

1.  Teguran. 

2.   Peringatan tertulis. 

3.   Penundaan pemberian hak guru. 

4.   Penurunan pangkat. 

5.   Pemberhentian dengan hormat. 

6.   Pemberhentian tidak dengan hormat.
23

 

 

                                                           
22

Sondang P. Siagian, Op. Cit,  h. 306-307 
23

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 

BAB VI Tentang Sanksi Pasal 77 ayat  2 
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2. Teori Disiplin dan Kedisiplinan 

a. Pengertian disiplin dan kedisiplinan 

Disiplin berasal dari kata inggris yaitu “discipline” yang berarti 

tertib, taat atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, kendali 

diri, latihan membentuk, meluruskan, atau menyempurnakan sesuatu, 

sebagai kemampuan mental atau karakter moral, hukum yang 

diberikan untuk untuk melatih atau memperbaiki kumpulan atau sistem 

peraturan-peraturan bagi tingkah laku. Seseorang akan bersedia 

mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-tugasnya, baik 

secara sukarela mamupun secara terpaksa. 

Beberapa pengertian disiplin menurut para ahli: 

a. Menurut Singodimedjo, disiplin adalah sikap kerelaan seseorang 

untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku 

disekitarnya. Disiplin yang baik akan mempercepat tujuan sekolah, 

sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan 

memperlambat pencapaian tujuan sekolah.  

b. Menurut Beach, disiplin mempunyai dua pengertian yaitu: 

melibatkan belajar atau mencetak perilaku dengan menerapkan 

imbalan atau hukuman dan lebih sempit lagi yaitu disiplin ini 

hanya bertalian dengan tindakan hukuman terhadap pelaku 

kesalahan.  

c. Menurut Terry, disiplin merupakan alat penggerak pegawai, agar 

tiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, maka harus 

diusahakan agar ada disiplin disiplin yanag baik.
24

 

                                                           
24

Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta:Kencana) 2009 h. 86 
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 Kedisiplinanan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Kedisipinan diartikan jika pegawai selalu datang dan pulang tepat pada 

waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi 

semua peraturan sekolah dan norma-norma sosial yang berlaku.
25

 

Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang 

ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan. Dengan 

demikian bila peraturan atau ketetapan yang ada dalam sekolah itu 

diabaikan, atau sering dilanggar, maka guru mempunyai disiplin kerja 

yang buruk. Sebaliknya, bila para guru tunduk pada pada ketetapan 

yang ada, menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik. 

b. Indikator-indikator yang Mempengaruhi Kedisplinan 

Pada dasarnya banyak indikator yang dapat mempengaruhi 

tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi diantaranya yaitu: 

1. Tujuan dan kemampuan  

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan 

ditetapkan secara ideal serta menantang bagi kemampuan 

karyawan. Hal ini berarti bahwa pekerjaan yang dibebankan 

kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang 

bersangkutan, agar dia bekerja bersungguh-sungguh dan disiplin 

dalam mengerjakannya. 

                                                           
25

Malayu Hasibuan, Loc. Cit,h. 194 
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2. Teladan pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan 

kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan 

panutan oleh para bawahannya.pimpinan harus memberi contoh 

yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata-katanya 

dengan perbuatannya.  Dengan teladan pimpinan yang baik, 

kedisiplinan bawaanpun akan ikut baik begitupun sebaliknya jika 

pimpinan tidak disiplin maka bawahanpun akan tidak disiplin. 

3. Balas jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan 

kepuasan dan kecintaan bagi karyawan terhadap pekerjaannya. Jika 

kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap semakin baik terhadap 

pekerjaannya maka kedsiplinan mereka akan semakin baik pula. 

4. Keadilan  

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan 

karyawan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya 

penting dan ingin diperlakukan sama dengan manusia lainnya. 

Pimpinan yang cakap dalam memimpin akan selalu berusaha 

bersikap adil terhadap semua bawahannya. Dengan keadilan yang 

baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. 

5. Waskat  

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dalam 

mewujudkan kedisiplinan karyawan. Dengan waskat berarti atasan 
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harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, sikap moral, sikap, 

gairah kerja dan prestasi kerja bawahannya. 

6. Sanksi hukuman  

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara 

kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin 

berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan 

yang telah dibuat, sikap dan perilaku indisipliner akan berkurang. 

Berat ringannya sanksi hukuman yang diterapkan ikut 

mempengaruhi baik/buruknya kedisiplinan karyawan. Sanksi 

hukuman harus diterapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk 

akal dan diinformasikan secara jelas kepada semua karyawan. 

Sanksi hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan 

indisipliner, bersifat mendidik dan menjadi alat motivasi untuk 

memelihara kedisiplinan. 

7. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan karyawannya. Pimpinan harus berani 

dan tegas untuk bertindak dan memberikan kuman bagi karyawan 

yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah 

ditepakan.pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan 

hukuman bagi karyawan yang indisipliner akan disegani dan diakui 

kepemimpinanya oleh bawahannya.  
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8. Hubungan kemanusiaan  

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama 

karyawan ikut menciptakan kedisiplinan kedisiplian yang baik 

pada suatu organisasi. Pimpinan harus berusaha menciptakan 

hubungan kemanusiaan yang serasi. Terciptanya human 

relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana 

kerja yang nyaman, hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang 

baik.
26

 

c. Bentuk Disiplin yang Baik 

Bentuk disiplin yang baik akan tercermin pada suasana, yaitu: 

1. Tingginya rasa kepedulian terhadap pencapaian tujuan sekolah. 

2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan 

dalam melakukan pekerjaan. 

3. Besarnya rasa tanggung jawab para guru untuk melaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi 

dikalangan pegawai. 

5. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja para pegawai. 

Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen 

sumber daya manusia. Kedesiplinan adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku. Kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu datang 
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dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan 

dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku. 

d. Indikator Guru yang Disiplin 

Guru yang disiplin adalah guru yang yang mematuhi semua 

aturan yang berlaku dan melaksanakan semua tugasnya dengan baik. 

Indikator guru yang disiplin adalah:  

1.  Tepat  waktu. 

2.  Taat asas atas janji. 

3.  Mengikuti  prosedur standar. 

4.  Tidak melanggar aturan. 

5.  Tidak melakukan sesuatu yang dilarang pada tempat-tempat 

tertentu.
27

 

Jadi hukuman adalah jalan terakhir dari proses pengendalian 

kedisiplinan guru, dimana hukuman diberikan akibat kurangnya 

disiplin guru.  

Menanamkan sikap disiplin kepada guru adalah salah satu 

metode untuk memelihara keteraturan organisasi sekolah yang 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin dengan 

cara mencegah pemborosan waktu dan energi. 
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e. Disiplin Kerja 

Adapun disiplin kerja yang diterapkan di sekolah Jamal 

Ma’mur Asmani adalah sebagai berikut: 

a. Disiplin waktu 

Disiplin waktu menjadi sorotan utama bagi seorang guru. Waktu 

masuk skolah menjadi ukuran kedisiplinan seorang guru. Karena 

disiplin waktu yang dilakukan oleh seorang guru menjadi panutan 

bagi siswa yang ada dilingkungan sekolah. jika seorang guru itu 

dapat melaksanakan disiplin dengan baik maka siswa akan 

mengikuti perilaku displin tersebut, baik disiplin waktu masuk 

skolah, disiplin belajar maupun disiplin dalam hal istirahat. 

b. Disiplin sikap, disiplin perbuatan mengontrol diri sendiri menjadi 

starting point untuk menata perilaku orang lain, disiplin dalam 

sikap ini membutuhkan latihan dan perjuangan karena setiap saat 

banyak hal yang menggoda untuk melanggarnya. 

f. Prinsip-Prinsip Kedisiplinan 

Menurut Hendry Simamora dalam buku Barnawi dan 

Muhammad Arifin, terdapat tujuh prinsip yang perlu diperhatikan 

dalam pengelolaan disiplin guru, yaitu: 

1. Prosedur dan kebijakan yang pasti
28

 

Kepala sekolah perlu memberikan perhatian terhadap 

berbagai keluhan guru. Hal ini akan mendorong pertumbuhan 
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disiplin kerja guru di sekolah. Pimpinan perlu menentukan jenis 

perilaku yang dikehendaki dan bagaimana cara melakukannya. 

Prosedur-prosedur disiplin harus mengikuti aturan yang sudah 

disepakati dari awal. Pimpinan harus berpegang teguh terhadap 

aturan yang ada dan konsisten dalam pelaksanaannya. Tujuan 

dibuatnya prosedur dan kebijakan yang pasti adalah untuk 

menciptakan bentuk disiplin yang konstruktif dan positif melalui 

kepemimpinan yang sehat dan pelatihan yang memadai bagi para 

guru. 

2. Tanggung jawab kepengawasan 

Tanggung jawab kepengawasan harus diperhatikan baik-

baik. Untuk menjaga disiplin kerja guru, perlu ada pengawas yang 

memiliki otoritas dalam memberikan peringatan lisan maupun 

tulisan. Sebelum memberikan teguran, biasanya pengawas 

berkonsultasi terlebih dahulu dengan atasannya. 

3. Komunikasi berbagai peraturan 

Para guru hendaknya memahami peraturan dan standar 

disiplin serta konsekuensi pelanggarannya. Setiap guru hendaknya 

memahami secara penuh kebijakan-kebijakan dan prosedur-

prosedur disiplin. Kebijakan dan prosedur tersebut dapat 

disosialisasikan melalui buku manual kerja guru. Guru yang 

melanggar peraturan diberi kesempatan untuk memperbaiki 

perilakunya. 
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4. Tanggung jawab pemaparan bukti 

Setiap guru haruslah dianggap tidak bersalah sampai benar-

benar ada bukti bahwa guru tersebut dinyatakan bersalah. 

Hukuman baru bisa dijatuhkan apabila bukti-bukti telah terkumpul 

secara meyakinkan. Perlu diperhatikan bahwa bukti tersebut 

hendaknya didokumentasikan secara cermat sehingga sulit untuk 

dipertentangkan. Selain itu, guru yang diduga bersalah harus diberi 

kesempatan untuk membela diri dan mendapatkan pembelaan. 

5. Perlakuan yang konsisten 

Konsisten peraturan merupakan salah satu prinsip yang 

penting, tetapi sering diabaikan. Segala peraturan dan hukuman 

harus diberlakukan secara konsisten tanpa diskriminasi. 

Pemberlakuan aturan yang berbeda antara satu pihak dengan pihak 

lain akan merusak efektivitas dari sistem disiplin.  

6. Pertimbangan atas berbagai situasi 

Konsistensi pemberlakuan peraturan bukanlah berarti 

memberi hukuman yang sama pada pelanggaran yang identik. 

Besarnya hukuman perlu mempertimbangkan berbagai faktor. 

Situasi di lapangan dan fakta-fakta yang menggambarkan 

pelanggaran patut menjadi pertimbangan dalam permberian 

hukuman. 
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7. Peraturan dan hukuman yang masuk akal.
29

 

Peraturan dan hukuman hendaknya dibuat secara masuk 

akal. Peraturan dan hukuman yang masuk akal akan membuat 

orang mudah menerimanya. Hukuman hendaknya wajar. Hukuman 

berat yang diberikan kepada guru yang melakukan pelanggaran 

ringan justru akan menciptakan perasaan tidak adil di antara para 

pegawai. Peraturan dan hukuman yang tidak wajar akan 

menimbulkan sikap negatif di antara para guru dan menumbuhkan 

sikap tidak kooperatif terhadap atasannya.  

g. Tujuan Disiplin 

Tujuan disiplin adalah untuk melatih kepatuhan dengan jalan 

melatih cara-cara berperilaku yang legal dan beraturan. Kemudian 

tujuan disiplin yang hakiki adalah untuk ketetapan kemauan dan 

kegiatan yang berorientasi pada masyarakat yang dapat menjamin 

dalam lingkungan hidup. Depdikbud dalam Muhlisin menyatakan 

tujuan disiplin dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Tujuan umum adalah agar terlaksananya kurikulum secara baik 

yang menunjang peningkatan mutu pendidikan. 

2. Tujuan khusus terbagi 3 yaitu: 

a) Agar kepala sekolah dapat menciptakan suasana kerja yang 

menggairahkan bagi seluruh peserta warga sekolah. 

                                                           
29
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b) Agar guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar 

seoptimal mungkin dengan semua sumber yang ada disekolah 

dan di luar sekolah 

c) Agar tercipta kerja sama yang erat antara sekolah dengan orang 

tua dan sekolah dengan masyakarat untuk mengemban tugas 

pendidikan.
30

 

3. Pengaruh Pemberian Sanksi Hukuman Terhadap Kedisiplinan 

Sanksi diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik  

karyawan supaya menaati semua peraturan. Pemberian sanksi adalah salah 

satu indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. 

Sebagaimana dalam buku Malayu S. P. Hasibuan terdapat beberapa 

indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan diantaranya: 

a. Tujuan dan kemampuan 

b. Teladan pimpinan 

c. Balas jasa 

d. Keadilan 

e. Waskat 

f. Sanksi hukuman 

g. Ketegasan  

h. Hubungan kemanusiaan
31

 

Pemberian sanksi adalah pemberian motivasi dalam bentuk negatif. 

Pemberian sanksi termasuk dalam bentuk disiplin korektif dan pada 

disiplin korektif ini pegawai yang nyata-nyata telah melakukan 

pelanggaran atas ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar 

yang telah ditetapkan kepadanya dikenakan sanksi disipliner.
32

 Tujuan 
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pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki kedisiplinan pegawai yang 

melanggar, memberikan pelajaran kepada pelanggar, serta memelihara 

peraturan yang berlaku.
33

 Karena, peraturan yang telah dibuat sekolah 

tanpa dibarengi pemberian hukuman yang tegas bagi pelanggarnya bukan 

menjadi alat pendidik yang baik bagi pegawai pada umumnya dan guru 

pada khususnya. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari 

manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa yang diteliti 

penulis benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. Penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan yang relevan diantaranya: 

1. Budi Candra, mahasiswa jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2001 

meneliti dengan judul usaha-usaha guru dalam pembinaan disiplin siswa 

MTs N simpang tiga Pekanbaru. Usaha guru dalam pembinaan disiplin 

siswa. Hasilnya disimpulkan bahwa usaha tersebut dinyatakan “kurang 

optimal”. 

2. Darsimar, mahasiswa  jurusan  Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2006 meneliti 

dengan judul usaha kepala sekolah dalam meningkatkan keaktifan guru 

dalam mengajar pelajaran Agama Islam di MTs Pondok Pesantren Darul 

Huda Sepungguk Kecamatan Bangkinang Barat. Usaha kepala sekolah 
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Mahmud Yunus, Loc. Cit 
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dalam meningkatkan keaktifan guru dalam mengajar pelajaran Agama 

Islam tersebut dinyatakan “cukup baik”. 

3. Suprapto mahasiswa  jurusan  Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2006 meneliti Analisis Kedisiplinan 

Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Riau. 

Kedisiplinan Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Sekretariat DPRD 

Provinsi Riau tersebut dinyatakan “masih rendah”. 

 

C. Konsep Operasional  

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi 

batasan-batasan terhadap kerangka teori, hal ini sangat diperlukan agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Sebagaimana rumusan masalah 

penelitian ini adalah pengaruh pemberian sanksi hukuman terhadap 

kedisiplinan guru di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 

Pekanbaru. Didalam penelitian ini ada dua variabel yang akan di bahas yaitu 

variabel (x) pemberian sanksi dan variabel (y) kedisiplinan guru. 

1. Pemberian Sanksi  

Dalam penelitian ini peneliti mengukur pemberian sanksi   

terhadap guru dengan indikator-indikator sebagai berikut:  

a. Kepala sekolah memberikan teguran kepada guru yang melakukan 

pelanggaran dengan cara memberitahukan kesalahan atau pelanggaran 

yang dilakukannya. 

b. Kepala sekolah melakukan teguran tertulis kepada guru yang 

melakukan pelanggaran dengan cara memberikan surat peringatan 

pertama, kedua sampai ke tiga. 
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c. Kepala sekolah melakukan penundaan pemberian hak guru dengan 

cara seperti penundaan pemberian gaji berkala atau honor, penundaan 

pemberian tunjangan. 

d. Kepala sekolah melakukan penurunan pangkat terhadap guru yang 

melakukan pelanggaran berat. 

e. Kepala sekolah melakukan pemberhentian dengan hormat bagi guru 

dari jabatannya karena meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, 

atas permintaan sendiri karena sakit jasmani/rohani sehingga tidak 

dapat melaksanakan tugas selama 12 bulan secara terus menerus, serta 

berakhirnya perjanjian kerja sama guru dengan penyelenggara 

pendidikan. 

f. Kepala sekolah melakukan pemberhentian tidak dengan hormat bagi 

guru dari jabatannya karena melanggar sumpah janji jabatan, 

melanggar perjanjian kerjasama, terlibat tindakan kriminal dan hukum 

dan melalaikan tugas selama satu bulan atau terus menerus, dengan 

cara melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian melakukan 

wawancara keluar untuk menjelaskan kenapa sanksi terberat itu 

diberikan. 

2. Kedisiplinan Guru 

Dalam penelitian ini peneliti mengukur kedisiplinan guru dengan 

indikator: 

1. Guru datang tepat  waktu, baik datang ke sekolah maupun hadir ke 

dalam kelas. 

2. Guru menaati asas atas janji sebagai seorang guru. 

a. Guru berperilaku taat asas kepada hukum. 
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b. Guru menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia. 

c. Guru menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didik. 

3. Guru melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik sesuai dengan 

prosedur standar yang ditetapkan sekolah misalnya: 

a. Mengajar menggunakan media. 

b. Membuat RPP sebagai pedoman mengajar. 

4. Guru tidak melanggar peraturan dan tata tertib serta larangan  yang 

berlaku di sekolah. 

5. Guru tidak melakukan sesuatu yang dilarang baik menurut norma 

agama, hukum, maupun terhadap aturan serta larangan yang berlaku di 

sekolah. 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Dalam penelitian ini penulis berasumsi bahwa ada kecendrungan 

pemberian sanksi mempengaruhi kedisiplinan guru. 

2. Berdasarkan asumsi yang penulis kemukakan diatas maka penulis 

berhipotesis sebagai berikut: 

Ha  = Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian sanksi 

terhadap kedisiplinan guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

Ho ≠ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian sanksi 

terhadap kedisiplinan guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru.  


