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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Sekolah merupakan tempat penyelenggara proses kegiatan pendidikan yang

dilaksanakan secara tertib dan terencana yang bertujuan untuk mendidik,

mengembangkan, dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didik

yang terampil dan berkualitas untuk generasi yang akan datang. Semua ini tidak

terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh setiap peserta didik dalam

kehidupan sehari-hari pada lingkungan sekolah, salah satunya yang sering

dijumpai adalah terkait pelaksanaan tata tertib sekolah.

Peserta didik sebagai generasi penerus bangsa, sejak dini harus dikenalkan dengan

sikap keteladanan yang mengatur nilai-nilai kehidupan manusia, yang berguna

bagi dirinya masing-masing, agar berlangsung tertib, efektif dan efisien. Dalam

hal ini peranan tata tertib sekolah adalah memberikan peraturan yang harus ditaati

oleh setiap peserta didik agar terciptanya pribadi peserta didik yang bertanggung

jawab dan lingkungan sekolah yang nyaman. Setiap peserta didik yang melanggar

tata tertib akan merugikan dirinya dan bahkan dapat ditindak dengan mendapat

sanksi atau hukuman. Keteladanan pada peserta didik sangat penting untuk

diperhatikan, adanya peraturan-peraturan yang jelas dan terarah sangat

mempengaruhi anak pada masa dewasanya nanti.
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Menegakkan tata tertib sekolah adalah bertujuan memberikan peraturan nyata

kepada setiap peserta didik dan Mewujudkan masyarakat sekolah sebagai

masyarakat aman, tertib, terkendali dan kondusif. Selain itu Meningkatkan dan

mengamankan Visi dan Misi Sekolah yang telah digariskan. Serta Mendorong

kinerja komponen-komponen dan atau warga di sekolah agar lebih tertib, aman,

termotivasi serta disiplin yang kuat. Akan tetapi terkadang tidak semua peserta

didik bisa menaati tata tertib sekolah secara baik.

Pelaksanaan tata tertib sekolah diharapkan akan mampu membentuk pribadi

peserta didik yang memiliki jiwa yang disiplin dan taat. Namun hendaknya

diimbangi dengan pengawasan oleh orangtua dirumah dalam memperhatikan

sikap teladan peserta didik dalam kesehariannya, supaya penerapan sikap positif

peserta didik bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam

menaati tata tertib sekolah. Seperti adanya pendidikan kewarganegaraan yang ada

pada kurikulum pendidikan, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu

muatan wajib dalam kurikulum pendidikan, baik ditingkat pendidikan dasar,

pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi.

Pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar  isi  ditegaskan bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada

pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak

dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang berkarakter, yang

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”. Pernyataan tersebut  terlihat jelas

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya memberikan konsep saja akan

tetapi juga memberikan keterampilan kepada peserta didik serta dengan
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menyiapkan dan menciptakan generasi muda menjadi warga negara yang lebih

baik. Jadi, jika Pendidikan Kewarganegaraan diterapakan dalam kehidupan akan

sangat memberi manfaat di berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Seharusnya peserta didik bisa memiliki pribadi yang teladan dalam menaati tata

tertib sekolah. Oleh karena itu diperlukan suatu cara agar peserta didik bisa taat

peraturan, dan termotivasi memiliki sikap teladan dalam menaati tata tertib

sekolah, sehingga tujuan tata tertib sekolah dan pendidikan kewarganegaraan

dapat tercapai.

Kenyataannya dilapangan masih banyak permasalahan yang dialami oleh pihak

sekolah, salah satunya adalah peserta didik yang masih banyak melanggar

peraturan yang telah dibuat oleh pihak sekolah, pelanggaran yang masih banyak

terlihat seperti membuang sampah sembarang tempat, tidak disiplin pakaian

sekolah, berbicara tidak sopan, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, berkelahi,

dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan masih rendahnya sikap teladan peserta

didik dalam menaati tata tertib sekolah dan juga pelangaran yang dilakukan oleh

peserta didik masih banyak diberikan toleransi oleh pihak sekolah. Selain itu,

bahwa setiap peserta didik memiliki sikap yang berbeda dalam menerima toleransi

pelanggaran yang dilakukan. Keadaan demikian yang akhirnya menghambat

terciptanya tujuan tata tertib sekolah.

Perlu disadari bahwa tidak semua peserta didik memiliki sikap teladan yang sama

dalam menaati tata tertib sekolah sertatidak semua orang tua selalu

memperhatikan perkembangan peserta didik pada saat disekolah dan kurang peka
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terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Selain itu kesadaran

peserta didik tentang sikap dan teladan yang baik masih kurang, terkadang peserta

didik menganggap bahwa tata tertib dan sanksinya hanya berlaku jika diketahui

atau terlihat oleh guru dalam melakukan pelanggaran. Bahwa salah satu untuk

mengurangi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik adalah

dengan adanya buku kendali yang disiapkan oleh sekolah.

Buku kendali merupakan monitoring kepada setiap peserta didik dengan peranan

memberikan pendekatan secara kekeluargaan atau persuasif dengan cara

peringatan, teguran dan sanksi bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran-

pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di lingkungan

sekolah. Buku kendali ini memang tidak di keluarkan dan diberlakukan disetiap

sekolah, karena buku kendali ini bukan merupakan suatu kewajiban atau suatu

keharusan bagi sebuah sekolah. Dalam hal ini SMP Negeri 2 Lemong khususnya

yang menerapkan sistem buku kendali ini maka Setiap pelanggaran yang

dilakukan oleh setiap peserta didik akan mendapatkan poin pelanggaran sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Fungsi dari buku

kendali adalah Melakukan penelitian terhadap kendala-kendala dan hambatan-

hambatan dalam menyelesaikan masalah yang menyebabkan pelanggaran-

pelanggaran selalu dilakukan oleh peserta didik, Melakukan investigasi data

pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma dan

peraturan yang ada, Memberikan teladan contoh yang sesuai dengan etika dan

norma, serta Menciptakan suasana yang tertib, aman, tenang dan suasana

belajar yang kondusif.



5

Penelitian ini terfokus pada pengaruh Penerapan buku kendali terhadap sikap

teladan peserta didik dalam mentaati tata tertib di SMP Negeri 2 Lemong tahun

pelajaran 2014/2015. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah

dilaksanakan di SMP Negeri 2 Lemong, Pengaruh Penerapan Buku Kendali

terhadap sikap teladan peserta didik dalam mentaati tata tertib belum berjalan

secara maksimal.

Tabel 1. Hasil Pra-survey melalui observasi yang dilakukan di SMP N 2
Lemong tahun pelajaran 2014/2015.

Pelanggaran tata tertib sekolah di SMP Negeri 2 Lemong
Tahun pelajaran 2014/2015

JenisPelanggaran Agustus September Oktober

Buang sampah
disembanrang tempat

7 orang 4 orang 2 orang

Merokok pada
Lingkungan sekolah

2 orang

Merusak fasilitas sekolah 3 orang

Berpakaian tidak rapi 5 orang 4 orang 3 orang

Berbicara tidak sopan 3 orang 2 orang

Tidak mengerjakan tugas 5 orang 3 orang 2 orang

Tidak tepat waktu masuk
kelas

1 orang 1 orang

Mengambil barang orang
lain
Berkelahi 4 orang 2 orang

Mencemarkan nama baik
orang lain

2 orang

Menggunakan aksesoris
yang tidak bermanfaat
langsung dengan KBM

13 orang 17 orang 3 orang

Membawa barang yang
tidak ada kaitanya dengan
KBM

9 orang 3 orang

Makan dan minum di
kelas pada saat KBM
berlangsung

5 orang 7 orang

Sumber : Data observasi di SMP Negeri 2 Lemong.
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Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan oleh peserta didik masih sering terjadi, oleh karena itu penulis

menganggap perlu untuk mengetahui pengaruh penerapan buku kendali terhadap

sikap teladan peserta didik dalam mentaati tata tertib di SMP Negeri 2 Lemong

tahun pelajaran 2014/2015.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukan di atas, maka dapat

diidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan buku kendali adalah sebagai

berikut:

1. Pelaksanaan tata tertib yang belum efektif.

2. Kedisiplinan peserta didik yang belum terarah.

3. Tata tertib yang diberlakukan oleh pihak sekolah yang masih kurang tegas.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi oleh pengaruh

penerapan buku kendali terhadap sikap teladan peserta didik dalam mentaati tata

tertib di SMP Negeri 2 Lemong Tahun pelajaran 2014/2015.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam hal ini adalah: bagaimanakah Pengaruh

Penerapan Buku Kendali terhadap Sikap teladan peserta didik dalam Mentaati tata

tertib di SMP Negeri 2 Lemong Tahun pelajaran 2014/2015?.
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1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: Pengaruh Penerapan Buku Kendali

terhadap Sikap teladan Peserta Didik dalam Mentaati tata tertib di SMP Negeri 2

Lemong Tahun Pelajaran 2014/2015.

1.6 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang akan dicapai dan dapat disumbangkan dalam

bentuk:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menerapkan konsep, teori,

prinsip dan prosedur ilmu pendidikan khususnya pendidikan

kewarganegaraan yang wilayah kajian PPKn mengkaji sikap teladan

peserta didik dalam menaati tata tertib sekolah.

2. Dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi guru

mata pelajaran PPKn.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya PPKn, dalam wilayah kajian

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Pengaruh Penerapan Buku Kendali

terhadap Sikap Teladan Peserta Didik dalam Mentaati tata tertib di SMP Negeri 2

Lemong Tahun Pelajaran 2014/2015.
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b. Ruang Lingkup Subjek

Penelitian ini subjek atau responden yang dijadikan sumber informasi dalam

penelitian adalah guru dan peserta didik.

c. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut adapun objek yang diteliti yakni mengenai:

Penerapan Buku Kendali  dan Sikap teladan peserta didik dalam mentaati tata

Tertib.

d. Ruang Lingkup Tempat/Lokasi penelitian

Pada penelitian ini lokasi tempat penelitian berada pada lembaga pendidikan

formal yakni di SMP Negeri 2 Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir

Barat.

e. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian

pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tanggal 25

November 2014 sampai tanggal 01 Desember 2014.


