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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Disiplin merupakan suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan yang berlaku.
1
Disiplin berkaitan dengan 

ketaatan dan peraturan. Sebelum disiplin diterapkan perlu dibuat peraturan 

atau tata tertib yang benar-benar realistik menuju suatu titik, yaitu kualitas. 

Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar disekolah tidak akan lepas 

dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya, dan 

setiap siswa dituntut untuk dapat berprilaku sesuai dengan aturan dan tata 

tertib yang berlaku disekolahnya.  

Peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah merupakan hal yang 

sangat penting untuk diterapkanagar terciptanya disiplin siswa. Dengan 

tegaknya disiplin siswa maka kelas akan kondusif serta tujuan dari 

pembelajaran dapat tercapai,karena kedisiplinan erat hubungannya dengan 

pengetahuan dan perilaku yang positif, seperti kebenaran, kejujuran, tanggung 

jawab, tolong menolong, patuh dan taat, serta hormat kepada guru.  

Suasana kelas yang tertib adalah dambaan setiap guru. Itulah sebabnya 

disekolah terdapat tata tertib sekolah dan dikelas juga terdapat tata tertib kelas. 

Disekolah terdapat jenis point pelanggaran, setiap pelanggaran diberi point 

sesuai dengan jenis pelanggaran baik itu pelanggaran ringan, pelanggaran 

sedang ataupun pelanggaran berat.  
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Penegakan disiplin sangat sulit dilaksanakan. Siswa terkadang 

melanggar tata tertib yang telah dibuat. Contohnya saja masih ada siswa yang 

terlambat masuk kedalam kelas saat bel masuk berbunyi. Pelanggaran ini 

dilakukan tanpa sengaja bahkan dalam keadaan sengaja.  

Dalam proses belajar mengajar nampaknya perlu peranan reward dan 

punishment sebagai usaha untuk meningkatkan disiplin dalam diri siswa agar 

tercipta kelas yang kondusif. Hal ini dikuatkan oleh teori yang dikemukakan 

oleh Novan Ardy Wiyani bahwa didalam teknik external control menekankan 

disiplin siswa haruslah dikendalikan dari luar diri siswa.Menurut teori ini 

siswa didalam kelas harus terus menerus didisiplinkan dan jika perlu ditakuti 

dengan hukuman dan hadiah.Hukuman diberikan kepadasiswa yang tidak 

disiplin, sedangkan hadiah diberikan kepada siswa yang disiplin.
2
 

Reward merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh siswa diberikan 

oleh guru dan bersifat menyenangkan. Reward juga berarti ganjaran. Dalam 

islam disebut “tsawab” yang berarti pahala, upah dan balasan. Istilah “tsawab” 

= ganjaran, didapatkan dalam Al-Qur‟an dalam menunjukkan apa yang 

diperbuat oleh seseorang dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak karena 

amal perbuatan yang baik.
3
  Kata “tsawab” terdapat dalam surah Ali-Imran 

ayat 148 

                
4
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Artinya:  “Maka Allah berikan ganjaran kepada mereka di dunia dan di 

akhirat dengan ganjaran yang baik. Dan Allah cinta kepada orang-

orang yang berbuat baik.”
5
 

 

 Jika siswa mematuhi peraturan atau tata tertib kelas diberikan hadiah. 

Pemberian hadiah ini tujuannya untuk memberi penghargaan kepada siswa 

yang berprilaku sesuai dengan tata tertib kelas. Hadiah yang 

diberikanberbentuk ucapan selamat atau dalam bentuk sertifikat. Guru juga 

dapat memberikan senyuman atau pujian kepada siswa yang berpakaian rapi. 

Dengan adanya pemberian hadiah maka siswa dapat disiplin. 

Punishment merupakan penguatan negatif yang diberikan oleh guru 

kepada siswa sebagai konsekuensi dari penyimpangan perilaku 

siswa.Punishment dalam pendidikan merupakan suatu hal yang bukan 

berbentuk siksaan melainkan untuk mendisiplinkan siswa.Menurut Ngalim 

Purwanto hukuman merupakan penderitaan yang diberikan oleh guru kepada 

siswa dengan sengaja sesudah terjadinya sesuatu pelanggaran dan kesalahan
6
. 

Pelanggaran aturan dan tata tertib ini dapat diberikan hukuman yang 

sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan siswa. Seperti guru 

memberikan punishment membersihkan kelas jika siswa membuang sampah 

sembarangan, memberikan teguran kepada siswa jika ribut dikelas. Tujuan 

dari diberikannya hukuman adalah untuk mendidik siswa agar disiplin. 

Pemberian punishment ini hanya untuk memberikan efek jera dan 

menimbulkan kesadaran terhadap siswa. Serta memberikan kesempatan dan 
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semangat kepada siswa agar melakukan perbaikan atas kesalahan-kesalahan 

yang diperbuatnya. 

Itulah sebabnya disiplin di dalam kelas menjadi hal yang penting 

dalam menciptakan perilaku siswa yang tidak menyimpangdari tata tertib 

kelas. Sikap atau perilaku yang disiplin adalah perilaku yang mencerminkan 

kepatuhan terhadap berbagai nilai yang disepakati oleh semua pihak, baik oleh 

siswa sendiri maupun oleh guru yang tertuang dalam tata tertib atau aturan 

kelas. Apabila melanggar disiplin maka akan mendapatkan hukuman yang 

setimpal dengan perbuatan siswa.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 11 Pekanbaru, bahwa pemberian reward dan punishment guru 

sudah maksimal. Ditandai dengan adanya guru memberikan reward dalam 

bentuk pujian kepada siswa yang rajin menyelesaikan tugasnya dengan baik 

dan benar. Serta guru dikelas memberikan punishment berupa membersihkan 

kelas setelah pulang sekolah karena tidak melaksanakan piket kelas.  

Namun peneliti menemukan permasalahan disiplin para siswa, 

disekolah ini disiplin siswa masih kurang baik. Ditandai dengan ditemukan 

gejala gejala sebagai berikut : 

1. Masih ada siswa yang terlambat tiba di dalam kelas saat bel masuk 

berbunyi. 

2. Masih ada siswa yang meninggalkan kelas pada proses pembelajaran 

sedang berlangsung. 

3. Masih ada siswa yang terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. 

4. Masih ada siswa yang tidak melaksanakan piket kelas. 



 5 

5. Masih ada siswa yang tidak menyelesaikan tugas sesuai waktu yang 

ditetapkan. 

6. Masih ada siswa yang malas belajar. 

7. Masih ada siswa yang mencontek saat belajar. 

8. Masih ada siswa yang mengganggu temannya yang sedang belajar. 

Dari berbagai macam masalah diatas, cara yang dapat dilakukan 

seorang guru agar masalah-masalah tersebut dapat diatasi adalah dengan 

memberikan reward kepada siswa yang mematuhi tata tertib kelas yang ada. 

Agar memberi motivasi kepada siswa-siswa yang lain untuk tetap disiplin. 

Dan memberikan punishment kepada siswa yang melanggar disiplin di 

sekolah. 

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ PENGARUH PEMBERIAN REWARD AND 

PUNISHMENT TERHADAP DISIPLIN SISWA DI SEKOLAH 

MENENGAH ATAS NEGERI 11 PEKANBARU ”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Reward 

Kata reward berasal dari bahasa Inggris, yang berarti hadiah. 

menurut bahasa berarti ganjaran, yang diartikan sebagai upaya 

memberikan sesuatu yang menyenangkan (penghargaan) bagi siswayang 

berprestasibaik dalam belajar maupun berprilaku. Hadiah adalah upaya 

guru secara sadar dan sengaja untuk memberikan sesuatu yang 
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menyenangkan kepada siswanya yang berprilaku sesuai dengan tata tertib 

kelas agar ia dapat mempertahankan perilaku baiknya.
7
 

Reward merupakan cara  guru untuk memotivasi siswanya dengan 

cara positif dalam mempertahankan perilaku baik yang siswa miliki dan 

meningkatkannya agar lebih baik lagi sesuai dengan tata tertib di kelas 

maupun di sekolah. 

2. Punishment 

Kata punishment berasal dari bahasa Inggris, yang berarti 

hukuman
8
. Sedangkan menurut Muhammad „Athiyah al-Abrasyi, 

punishment (al-‘uqubah) adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan 

mengarahkan siswa ke arah yang benar (al-irsyad wa al-ishlah), bukan 

praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas (al-zajr wa al-

intiqam)
9
.  Jadi, punishment atau hukuman dalam konteks pendidikan 

adalah ganjaran yang diberikan guru atas penyimpangan yang dilakukan 

oleh siswa sebagai usaha untuk mengarahkan siswa ke arah yang benar. 

Sedangkan menurut Novan Ardy Wiyani punishmentadalah upaya 

guru secara sadar dan sengaja untuk memberikan sesuatu yang 

menyenangkan kepada siswanya yang berprilaku sesuai dengan tata tertib 

kelas agar ia dapat mempertahankan perilaku baiknya.
10

 

Punishment merupakan usaha yang dilakukan guru dalam 

nemotivasi atau memperbaiki perilaku siswa dari perilaku negatif menjadi 

                                                             
7
Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas Teori Dan Aplikasi Untuk Menciptakan Kelas Yang 

Kondusif  (Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 20013) Hal. 176 
8
S. Wojowasito dan Tito Wasito W., Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-316 hal 

Indonesia-Inggris-332 hal dengan Ejaan Yang Disempurnakan, Bandung: Hasta, 2008, hal. 164. 
9
Malik Fadjar, Holistika Pemikiran Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hal. 202. 

10
Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas, Teori dan Aplikasi Untuk Menciptakan Kondisi 

Kelas yang Kondusif, Jogjakarta: Ar-RUZZ Media,2013 hal.176 



 7 

lebih baik lagi, namun punishment yang diberikan dalam bentuk yang 

edukatif atau mendidik agar siswa berprilaku sesuai dengan tata tertib atau 

aturan yang berlaku di sekolah. 

3. Disiplin Siswa 

Menurut Heri Gunawandisiplin siswa adalah kepatuhan dan 

ketaatan siswa terhadap berbagai peraturan yang berlaku 

disekolahnya
11

.Sementara itu menurut Mudasirdisiplin adalah rasa 

tanggung jawab dari pihak siswa berdasarkan kematangan rasa sosial 

untuk mematuhi segala aturan dan tata tertib di sekolah sehingga dapat 

belajar dengan baik
12

. 

Jadi, disiplin siswa adalah sikap tertib, taat, tanggung jawab dan 

patuh terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku. 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang didapat berdasarkan latar belakang diatas 

adalah sebagai berikut : 

a. Pemberian reward telah dilakukan dengan baik tetapi disiplin siswa 

masih rendah. 

b. Pemberian punishment telah dilakukan dengan baik tetapi disiplin 

siswa masih rendah. 

c. Pemberian reward dan punishment tidak berpengaruh terhadap disiplin 

siswa. 
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti 

memfokuskan tentang “Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment 

terhadap Disiplin Siswa di kelas yang mengikuti Mata Pelajaran Ekonomi 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru”. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari batasan masalah diatas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a. Apakah ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara pemberian 

reward terhadap disiplin siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA 

Negeri 11 Pekanbaru?  

b. Apakah ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara pemberian  

punishment terhadap disiplin siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

SMA Negeri 11 Pekanbaru? 

c. Apakah ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

pemberian reward dan Punishment terhadap disiplin siswa pada mata 

pelajaran ekonomi di SMA Negeri 11 Pekanbaru? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

antara lain adalah:  

a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian reward 

terhadap disiplin siswa pada mata pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 

11 Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberianpunishment 

terhadap disiplin siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 

11 Pekanbaru. 

c. Untuk mengetahui pengaruh pemberian reward dan punishment 

terhadap disiplin siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 

11 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi pihak sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

langkah-langkah kebijakan dalam hal memberikan reward dan 

punishment. 

b. Bagi peneliti lain, menjadi informasi bagi yang ingin meneliti 

rewarddan punishment dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah 

tersebut. 

c. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana, 

penambah ilmu dan wawasan tentang penelitian serta dapat 

dimanfaatkan suatu saat kelak. 

 


