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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tata tertib sekolah adalah aturan yang harus dipatuhi warga sekolah 

tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Pelaksanaan tata tertib sekolah 

akan dapat berjalan baik jika guru, aparat sekolah,dan siswa saling mendukung 

tata tertib sekolah, kurangnya dukungan dari siswa akan mengakibatkan kurang 

berartinya tata tertib sekolah yang dibuat oleh sekolah.1 

Tata tertib sekolah menunjukkan pada patokan atau standar yang sifatnya 

khusus yang harus dipatuhi oleh siswa. Tata tertib sekolah menunjuk pada 

patokan atau standar untuk aktivitas khusus, seperti penggunaan seragam, 

penggunaan laboraturium, mengikuti upacara bendera, mengerjakan tugas rumah, 

pembayaran SPP, dan sebagaianya.2 Penyusunan tata tertib sekolah harus 

melibatkan perwakilan wali siswa dan perwakilan siswa, agar tata tertib yang 

berlaku di sekolah merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga siswa akan 

lebih mematuhi tata tertib sekolah tersebut. 

Implementasi tata tertib sekolah dapat di laksanakan oleh siswa dalam 

kegiatan sekolah, karena dengan adanya tata tertib sekolah akan mengatur tingkah 

laku siswa ke arah lebih baik di lingkungan sekolah untuk mendukung proses 

pembelajaran sehingga akan terindar dari perbuatan yang menyimpang. 

                                                           
1 Muhammad Rifa’I, Sosiologi Pendidikan: Struktur Interaksi Sosial di dalam Instusi 

Pendidikan, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2011, hal.140 
2  Ibid, hal.142 
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Implementasi tata tertib sekolah dapat membantu mengurangi siswa dari 

hal negatif  seperti, terlambat datang ke sekolah atau kebiasaan membolos 

belajar.3 Tata tertib sekolah merupakan mematuhi segala aturan yang ditetapkan 

pihak sekolah, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nissa’ ayat 59:  

 

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

 

Ayat ini menjelaskan agar orang-orang yang beriman haruslah bersikap 

taat dalam artian wajib tunduk kepada peraturan. Peraturan yang maha tinggi 

adalah peraturan Allah, kemudian diperintahkan taat kepada rasul dan diikuti taat 

kepada ulil Amri yaitu orang berkuasa diantara kita , naik atau terpilih dan diakui 

kekuasaannya.4 Kaitannya dengan pelaksanaan tata tertib oleh siswa adalah arti 

dari ulil Amri itu sendiri,  Ulil Amri disini adalah orang-orang yang Allah 

Wajibkan untuk ditaati yaitu penguasa atau pemerintah. Didalam lingkungan 

sekolah, Ulil Amri itu kepala sekolah. Setiap warga sekolah terutama siswa wajib 

                                                           
3 Dewi Puspitaningrum,“Implementasi Tata Tertib Sekolah Dalam Membentuk Disiplin Siswa 

di SMP Negeri 28 Surabaya”,Nomor 2 Volume 2 Tahun 2014,hal 344, Diakses 20-02-2017,16:45 Wib 
4   Hamka, Tafsir Al Azhar Jilid 2, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002, hal.1276-1277 
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patuh kepada kepala sekolah dengan mengikuti peraturan-peraturan selama 

berada di lingkungan sekolah, serta menjauhi larangan-larangan yang dilarang 

oleh sekolah, dan apabila siswa melanggar akan ada hukuman yang diberikan 

kepada siswa. 

Suatu lembaga pendidikan sekolah peraturan tata tertib sangatlah 

diperlukan dalam mengatur, mendisiplinkan, dan mendidik siswa. Tata tertib 

sekolah merupakan sesuatu yang penting karena mempunyai fungsi yang 

bermanfaat. Untuk mendisiplinkan siswa perlu adanya hukuman yang perlu 

diterapkan bagi pelanggar tata tertib sekolah .  

Lembaga pendidikan yang merupakan wadah tempat pembentukan 

tingkah laku siswa kearah lebih baik, seperti kondisi yang ada dijalan Bupati Desa 

Kualu terdapat suatu lembaga pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang dimana sekolah ini mempunyai motto “Menumbukan sikap disiplin, 

Hormat pada guru dan Peduli Lingkungan” Mewujudkan hal ini, sekolah 

menengah atas negeri 2 Tambang membuat tata tertib sekolah, dibuat supaya di 

terapkan oleh siswa. 

Tata tertib sekolah yang di buat oleh pihak sekolah merupakan 

kesepakatan bersama antara guru, orang tua siswa, dan siswa. Tujunnya agar 

siswa mematuhi dan menaati tata tertib yang di buat oleh sekolah.  
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Tata Tertib sekolah yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang di antaranya :  

1. Siswa hadir ke sekolah 5 menit sebelum di bunyikan pada pukul 07.10 Wib 

2. Siswa yang izin keluar lingkungan sekolah harus ada izin piket dan mendapat 

surat izin keluar  

3. Siswa memakai seragam sekolah dengan rapi baju di masukkan kedalam 

celana atau rok 

4. Siswa memakai sepatu hitam polos tali sepatu hitam dengan kaus kaki putih  

5. Siswa mengikuti kegiatan upacara bendera 

Berdasarkan pengamatan awal penulis lakukan di SMA Negeri 2 

Tambang , masih di temukan gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Masih ada siswa yang terlambat hadir ke sekolah seteah 5 menit bel di 

bunyikan pada pukul 07.10 

2. Masih ada siswa yang keluar dari lingkungan sekolah tidak meminta izin 

kepada guru piket dan tidak membawa surat izin keluar  

3. Masih ada siswa yang tidak memakai sepatu hitam polos tali sepatu hitam 

dengan kaus kaki putih 

4. Masih ada siswa yang tidak mengikuti kegiatan upacara bendera  
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Implementasi Tata Tertib Sekolah oleh 

Siswa  di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang” 

B. Penegasan Istilah 

Memahami penelitian ini ada istilah yang perlu ditegaskan maknanya, 

yaitu antara lain : 

1. Tata Tertib Sekolah 

Menurut  Hadari Nawawi Tata Tertib Sekolah adalah ketentuan-

ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah  sehari-hari dan mengandung 

sanksi bagi pelanggarnya.5 

Sementara itu, menurut Muhammad Rifa’I Tata tertib sekolah adalah 

kumpulan aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat siswa.6 

Jadi, tata tertib sekolah adalah aturan yang telah dibuat oleh pihak 

sekolah untuk di taati oleh semua siswa yang mengatur kehidupan sehari-hari 

di sekolah dan di beri sanksi bagi yang melanggarnya 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Implementasi Tata 

tertib sekolah oleh siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang kelas XI 

IPS 3 ?. 

 

                                                           
5 Hadari Nawawi, Administrasi Sekolah,Jakarta: Ghali Indonesia, 1986,hal.206 
6 Muhammad Rifai’I, Op,Cit,hal.139 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi tata tertib 

sekolah oleh siswa di sekolah menengah atas negeri 2 Tambang. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu: 

a. Bagi siswa  SMAN 2 Tambang, untuk dapat meningkatkan Implementasi 

tata Tetib sekolah dan menghindari pelanggaran tata tertib sekolah.  

b. Bagi guru bidang studi ekonomi penelitian ini diharapkan dapat membantu 

dan mempermudah guru mengambil tindakan perbaikan dalam 

meningkatkan Tata Tertib sekolah oleh siswa 

c. Bagi sekolah, masukan agar sekolah lebih meningkatkan Implementasi tata 

tertib sekolah oleh siswa. 

d. Bagi peneliti, sebagai landasan untuk dapat menjadikan bahan kajian 

penelitian dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata satu 

pada jurusan P.IPS prodi pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  

 


