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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi teori

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Sikap Teladan Peserta Didik dalam mentaati

tata tertib

2.1.1.1 Pengertian Sikap Teladan Peserta Didik

a. Sikap

Setiap anggota masyarakat yang tentunya berasal dari lingkungan yang

berbeda-beda, dan memiliki pemikiran berbeda, serta tujuan hidup yang

berbeda-beda pula, sedikit banyaknya membawa pengaruh terhadap cara

berpikir dan berperilaku terutama dikalangan pelajar, selain itu usia

mereka yang berbeda pada masa tertentu selalu ingin mencari perhatian

yang mendorongnya melakukan banyak hal dalam lingkungannya. Atas

dasar itulah suatu cara hidup yang baik sangat dibutuhkan bagi setiap

orang dalam berinteraksi dengan lingkungannya, oleh sebab itu sikap yang

baik harus diajarkan sejak dini kepada setiap peserta didik guna

kelangsungan hidupnya, karena sikap seorang Peserta didik sangat

menentukan arah keteladanannya sebagai seorang pelajar.
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Sikapakan menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi negatif dan

positif pada diri manusia. Sikap positif biasanya akan cendrung untuk

ditunjukkan seseorang dengan cara dapat menerima sesuatu atau keadaan

tertentu, sedangkan sikap negatif biasanya akan lebih cendrung menjauhi

sesuatu atau bahkan menolak yang tidak disukainya.Energi ini yang

kemudian mendorong perasaan manusia untuk kemudian bertindak atau

melakukan sesuatu.

“Sikap (attitude) adalah pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan

maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa”

Stephen dan Timothy (2008:92).

Selain itu pengertian sikap dikemukakan oleh Aiken dalam Ramadhani

(2009:11) mendefinisikan “sikap sebagai prediposisi atau kecendrungan

yang dipelajari dari seorang individu untuk merespon secara positif atau

negatif dengan intensitas yang moderat atau memadai terhadap objek,

konsep atau orang lain”.

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sikap

merupakan suatu cara yang cendrung ditunjukkan oleh seseorang untuk

memberikan respon terhadap suatu kondisi atau keadaan tertentu yang

disukai atau tidak disukainya dalam melakukan interaksi dengan

lingkungan sekitarnya.

Proses pembentukan sikap berlangsung dengan cara bertahap,

pembentukan sikap yang dapat terjadi dengan diawali dari proses belajar.

Proses belajar ini dapat terjadi karena adanya pengalaman-pengalaman
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pribadi seseorang terhadap objek tertentu, seperti orang, benda atau

peristiwa,dengan cara menghubungkan objek tersebut dengan pengalaman-

pengalaman lain dimana seseorang telah memiliki sikap tertentu terhadap

pengalaman itu atau melalui proses belajar sosial dengan orang lain.

Namun sikap juga dapat terbentuk melalui banyak hal yang mempengaruhi

seseorang dalam bertindak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah Azwar
(2010:30):

1. Pengalaman pribadi.
Pengalaman apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut
membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus
sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap.
Untuk dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan, seseorang harus
mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan obyek psikologis yang
akan membentuk sikap positif dan sikap negatif. Pembentukan
tanggapan terhadap obyek merupakan proses kompleks dalam diri
individu yang melibatkan individu yang bersangkutan, situasi di mana
tanggapan itu terbentuk, dan ciri-ciri obyektif yang dimiliki oleh
stimulus. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman
pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan
lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi
dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang
melibatkan emosi, penghayatan akan pengalaman akan lebih
mendalam dan lebih lama berbekas.

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting.
Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu di antara komponen
sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang yang kita anggap
penting akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap
sesuatu. Orang-orang yang biasanya dianggap penting bagi individu
adalah orang tua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman
sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri atau suami, dan lain-lain.

3. Pengaruh kebudayaan.
Kebudayaan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap
kita terutama kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan.
Kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap kita terhadap
berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota
masyarakatnya, karena kebudayaan pula-lah yang memberi corak
pengalaman-pengalaman individu-individu yang menjadi anggota
kelompok masyarakatnya. Hanya kepribadian individu yang telah
mapan dan kuatlah yang dapat memudarkan dominansi kebudayaan
dalam pembentukan sikap individual.
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4. Media Massa.
Berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar,
majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan
opini dan kepercayaan orang. Sebagai tugas pokoknya dalam
menyampaikan informasi, media massa membawa pesan-pesan yang
berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Informasi baru
mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi
terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang
dibawa oleh informasi tersebut, bila cukup kuat, akan memberi dasar
afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah sikap.
Walaupun pengaruh media massa tidak sebesar pengaruh interaksi
individual secara langsung, namun dalam proses pembentukan dan
perubahan sikap, peranan media massa tidak kecil artinya.

5. Lembaga Pendidikan Dan Lembaga Agama
Kedua lembaga di atas, mempunyai pengaruh dalam pembentukan
sikap karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral
dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah
antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari
pendidikan dan pusat keagamaan serta ajarannya. Karena konsep moral
dan ajaran agama sangat membentuk sistem kepercayaan maka tidak
mengherankan kalau konsep tersebut ikut berperan dalam menentukan
sikap individu terhadap sesuatu hal.

6. Pengaruh Faktor Emosional.
Terkadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari
oleh emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi atau pengalihan
bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap ini dapat merupakan sikap
yang sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang. Akan
tetapi dapat pula merupakan sikap yang dapat bertahan lama.

Melalui uraian diatas, sikap seseorang dalam menyatakan tanggapannya

terhadap suatu objek dapat terbentuk karena adanya faktor pengaruh dari

luar diri seseorang yang kemudian akan menimbulkan beberapa tipikal dan

tingkatan terhadap sikap seseorang tersebut.

Menurut Ardana (2009:22) Ada 3 (tiga) tipikal sikap seseorang, antara
lain:
1. Kepuasan kerja, seseorang yang mempunyai tingkat kepuasan kerja

yang tinggi akan cenderung menunjukkan sikap positifterhadap
pekerjaan, demikian sebaliknya.

2. Keterlibatan kerja, sampai sejauh mana seseorang memihak pada
pekerjaannya, berpartisipasi aktif didalamnya serta menanggapi
kinerjanya sangat penting bagi organisasi.

3. Komitmen pada organisasi, sampai tingkat mana seseorang pegawai
memihak pada organisasinya dan bertekad setia di dalamnya.
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Selain itu, sikap terdiri dari berbagai tingkatan menurut Sunaryo
(2004:200) yakni:
1. Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan
stimulus yang diberikan (objek)

2. Merespon (responding)
Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan
menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena
dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan
tugas yang diberikan. Lepas pekerjaan itu benar atau salah adalah
berarti orang itu menerima ide tersebut.

3. Menghargai (valuing)
Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan
orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat
tiga, misalnya seseorang mengajak ibu yang lain (tetangga,
saudara,dsb) untuk menimbang anaknya ke posyandu atau
mendiskusikan tentang gizi adalah suatu bukti bahwa si ibu telah
mempunyai sikap positif terhadap gizi anak.

4. Bertanggung jawab (responsible)
Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan
segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.

Pengertian lain dari sikap menurut Muchlas (2005:151) sikap (attitudes)
ialah sesuatu yang kompleks, yang dapat didefinisikan sebagai “pernyatan-
pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak
menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-
peristiwa. Sebahagian sikap terbentuk melalui proses belajar sosial yang
diperoleh dari orang lain”.

Senada dengan pendapat diatas, pengertian dari sikap juga didefinisikan
menurut Kotler dan Armstrong dalam Denny Bagus (2010:11), sikap
adalah “Evaluasi,perasaan, dan kecenderungan dari individu terhadap
suatu obyek yang relatif konsisten”. Sikap menempatkan orang dalam
kerangka pemikiran mengenai menyukai atau tidak menyukai sesuatu,
mengenai mendekati atau menjauhinya.

Berdasarkan beberapa uraian-uraian dan definisi diatas penulis dapat

menyimpulkan pengertian dari sikap adalah suatu cara yang disertai

dengan perasaan dan ditunjukkan dengan melalui perbuatan untuk

memberikan respon dalam mengutarakan kecendrungannya antara suka

atau tidaknya dengan suatu objek tertentu, namun sikap dapat terbentuk

melalui banyak faktor yang mempengaruhi dari luar diri seseorang.
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b. Teladan

Penanaman moral dan etika yang baik tentunya harus diajarkan sejak dini

kepada anak-anak sebagi generasi penerus bangsa, agar terciptanya anak-

anak yang memiliki jiwa teladan. Kehidupan dan pergaulan peserta didik

tentunya membawa pengaruh besar terhadap pembentukan sikapnya, oleh

karena itu penananman sikap yang baik harus diajarkan dan dimulai dari

lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah serta teman sebayanya.

Sikap yang relatif ditunjukkan oleh seorang peserta didik dalam

kesehariannya tentunya tidak terlepas dari kebiasaan yang ditularkan oleh

orang lain kepadanya. Suatu pembiasaan sikap yang baik bagi seorang

peserta didik sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini

disebabkan karena sebagian besar pengetahuanyang dimiliki oleh seorang

peserta didik serta tingkah lakunya dalam bergaul diperoleh peserta didik

adalah dengan cara meniru. Sehingga pembiasaan suatu sikap yang baik

ini sangat penting ditanamkan sejak dini kepada setiap peserta didik, agar

terbentuknya seorang peserta didik yang mampu menjadi teladan bagi

orang lain.

Menurut Kamus Poket Bahasa Indonesia (2014:249) “teladan merupakan

sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh”.

Kemudian Hery Noer Aly dalam krisna hadi (2009:14) mengartikan kata

“teladan” dalam arti yang sama yaitu memberi contoh.
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Melalui kedua definisi diatas, penulis dapat menjelaskan bahwa, yang

dimaksud dengan teladan adalah suatucara yang dilakukan seseorang

dengan sengaja atau tidak sengaja telah memberikan contoh kepada orang

lain yang melihatnya dimana orang lain dapat menirunya baik dari segi

perkataan, perbuatan, maupun cara berfikir dan sebagainya.

Definisi lain dari kata “Teladan yang berarti sesuatu yang patut ditiru atau

baik untuk dicontoh” Alwi ( 2001:1160).

Sedangkan dalam bahasa Arab teladan berarti Uswatun Hasanah. Mahmud

Yunus mendefinisikan “uswatunsama dengan qudwah yang berarti ikutan

“Sedangkan“ hasanah diartikan perbuatan yang baik” Yunus (1989:42-

103). Jadi Uswatun Hasanah adalah suatu perbuatan baik seseorang yang

ditiru atau diikuti olehorang lain.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa teladan

merupakan perilaku seseorang yang dilakukan dalam kesehariannya yang

akan menimbulkan seseorang ini dengan sengaja ataupun tidak sengaja

dalam melakukan suatu tindakan akan dijadikan contoh bagi orang yang

mengetahuinyaatau melihatnya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis dapat menyimpulkan pengertian

dari sikap teladan peserta didik adalah suatu cara yang dilakukan oleh

seorang peserta didik baik yang disengaja atau tidaknya dalam bertindak,

sehingga perbuatannya itu dinilai memiliki manfaat yang baik dan pantas

untuk ditiru bagi orang lain yang menyaksikannya, sehingga peserta didik

tersebut dapat dijadikan panutan bagi orang lain dalam berinteraksi.
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2.1.1.2 Pengertian Menaati Tata Tertib

a. Mentaati

Penerapan peraturan yang konsisten bagi peserta didik, merupakan salah

satu bentuk sikap disiplin terhadap peraturan yang berlaku. Agar peraturan

dapat berjalan secara konsisten, maka dibutukan siswa yang disiplin dan

memiliki sikap taat hukum. Walaupun orang tua sebenarnya

memperhatikanperilaku anaknya, namun tidak semua peserta didik dapat

menaati segala bentuk peraturan yang ada dan sesuai dengan harapan

peraturan yang berlaku. Hal inilah yang dapat menimbulkan pertentangan

anatara peraturan dan sikap pesrta didk dalam menjalaninya.

Kata menaati berasal dari kata dasar “taat” yang memiliki arti dalam kamus

poket bahasa indonesia Bonafacio (2014:230) “senantiasa tunduk kepada

perintah atau peraturan”.

Pengertian yang samapun menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang

sudah dionlinekan, Taat berarti: senantiasa tunduk (kepada Tuhan,

pemerintah, dsb); patuh. (http://kamusbahasaindonesia.org),

Berdasarkan definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa mentaati berarti

suatu perbuata mematuhi peraturanatau menanamkan sikap disiplin dan

tunduk terhadap pemerintah yang telah menetapkan suatu peraturan.

Sikap disiplin merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang

yang membawa dirinya hingga melakukan suatu hal tersebut menjadi salah

satu kegiatan rutin yang dilakukannya, oleh sebab itu siswa harus



17

ditanamkan sikap disiplin sejak dini agar lama kelamaan tertanam jiwa

disiplin yang mendorong akan terciptanya seorang peserta didik yang taat

terhadap peraturan. Dalam hal ini seseorang yang dibiasakan menjalani dan

mematuhi tata tertib yang berlaku maka dengan sendirinya akan terbentuk

pola hidup yang baik serta muncul kesadaran dalam diri seseorang untuk

bersikap disiplin, tunduk terhadap peraturan yang ada disekitarnya. Hal ini

juga tentunya diharapkan oleh semua orang tua terhadap pribadi anak-

anaknya kelak.

Melalui uraian diatas menurut Poejawiyatna dalam Tololiu, (2005:15)

menjelaskan bahwa “Pembiasaan disiplin peserta didik, artinya setiap

peserta didik di sekolah hendaknya selalu membiasakan diri untuk disiplin

dengan mengetahui semua peraturan yang ada atas dasar putusan budi

pekerti yang memberitahukan bahwa kita harus berbuat baik dan

menjauhkan yang jahat”.

Peserta didik perlu memiliki sikap disiplin dengan cara latihan dan

pembiasaan untuk memperkuat dirinya sendiri agar selalu terbiasa patuh dan

mengendalikan diri.

Sehubungan dengan pembiasaan disiplin dalam diri peserta didik, Shoehib

Tololiu (2005:16) menjelaskan bahwa “disiplin diri peserta didik merupakan

proses belajar. Pada awal proses belajar perlu adanya upaya untuk mendidik

yakni: melatih, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai

berdasarkan acuan moral, dan perlu adanya kontrol diri untuk

mengembangkannya”.
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Penanaman displin pada anak juga bisa dilakukan dengan pengawasan dan

kontrol atau monitoring terhadap peserta didik dapat berupa buku kendali,

kedisiplinan anak masih sangat labil sehingga bersifat naik turun yang

biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor terutama dari lingkungan

bermainnya atau dipengaruhi juga oleh situasi tertentu yang menyebabkan

anak akan cendrung mengikuti teman-temannya. Anak yang menyeleweng

atau atau tidak mematuhi peraturan maka perlu pengawasan agar bisa

mengontrol perilakunya. Penanaman dan penerapan sikap disiplin di sekolah

tidak di maksudkan sebagai suatu tindakan pengekangan atau pembatasan

kebebasannya, namun pengawasan yang patuh terhadap segala bentuk

peraturan yang ada, agar terciptanya seorang anak yang memiliki jiwa

disiplin tinggi.

b. Tata Tertib

Sikap seorang peserta didik dalam hubungan sosialnya, peserta didik mulai

dipengaruhi oleh tingkah laku kelompok bahkan norma-norma yang dipakai

di kelompoknya dapat menggeser atau menggantikan norma yang

sebelumnya diperoleh dari guru atau orang tua. Selain itu perkembangan

sifat emosional peserta didik dalam usia ini, memungkinkan mulai timbul

pertentangan antara norma didalam kelompoknya dan norma yang

sebenarnya. Dalam hal ini peranan tata tertib sangat dibutuhkan, terutama

disekolah agar terciptanya masyarakat sekolah yang aman, damai, tertib,

dan memiliki jiwa yang taat terhadap peraturan yang berlaku.
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Tata tertib berasal dari dua kata, yaitu kata “tata” dan kata “tertib”. Kata

yang pertama adalah kata “tata” yang artinya susunan, peletakan,

pemasangan, atau bisa disebut juga sebagai ilmu, contohnya, tata boga, tata

graham, dan lain sebagainya. Dan kata yang kedua adalah kata “tertib” yang

artinya teratur, tidak acak-acakan, rapi. Jadi kosakata tata tertib artinya

adalah sebuah aturan yang dibuat secara tersusun dan teratur, serta saling

berurutan, dengan tujuan semua orang yang melaksanakan peraturan ini

melakukannya sesuai dengan urutan-urutan yang telah dibuat.

Salah satu indikator sehingga seseorang dapat dikatakan memiliki disiplin

diri dalam lingkungan sekolah adalah salah satunya menjalankan tata tertib

dengan baik.Setiap lembaga tentunya mempunyai tata tertib tersendiri yang

digunakan sebagai peraturan untuk membatasi kewenangan dan mengatur

aktivitas orang-orang yang berada dalam lembaga tersebut. Tata tertib

dibuat dengan maksud untuk menciptakan masyarakat yang taat terhadap

peraturan agar tujuan dari lembaga tersebut dapat tercapai dengan harapan

tidak ada pelanggan dan terciptanya masyarakay yang memiliki disiplin

tinggi.

Menurut Arikunto dalam Pratiwi Fajrin (2013:22) menyebutkan bahwa “tata

tertib adalah sesuatu yang mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada

diri siswa”.

Pengertian lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:1148)

disebutkan bahwa “tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati

atau dilaksanakan”.
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Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tata tertib

merupakan suatu peraturan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang

dengan harapan akan menciptakan jiwa disiplin bagi seseorang.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Starawaji dalam Handayani

(2007:90) mendefinisikan “tata tertib sebagai sebuah aturan yang dibuat

secara tersusun dan teratur, serta saling berurutan, denga tujuan semua

orang yang melaksanakan peraturan ini melakukannya sesuai dengan

urutan-urutan yang telah dibuat”.

Pengertian lain menurut Indrakusumah (1973:140), mengartikan “tata tertib

sebagai sederetan peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau

dalam tata kehidupan tertentu”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tata

tertib merupakan serangkaian peraturan yang telah dibuat secara tersusun

oleh suatu lembaga tertentu dan harus ditaati oleh setiap orang atau

masyarakat didalam lembaga tersebut dengan maksud membatasi perilaku

masyarakat didalamnya demi tercapainya suatu tujuan dari lembaga

tersebut, disertai harapan menciptakan suasana yang disiplin, kondusif,

aman, dan damai.

Kedisiplinan dalam tingkah laku yang bertujuan agar orang selalu patuh

pada peraturan. Adanya tata tertib sekolah diharapkan siswa mendisiplinkan

diri dalam mentaati peraturan sekolah sehingga proses belajar mengajar

berjalan dengan lancar dan memudahkan pencapaian tujuan pendidikan
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Berdasarkan uraian diatas perlu diketahui tujuan dari tata tertib yang
menjadi sumber peraturan tersebut yakni Menurut Kusmiati (2004: 22),
bahwa tujuan diadakannya tata tertib salah satunya sesuai dengan
yang tercantum dalam setiap butir tujuan tata tertib, yaitu:
1. tujuan peraturan keamanan adalah untuk mewujudkan rasa aman

dan tentram serta bebas dari rasa takut baik lahir maupun batin
yang dirasakan oleh seluruh warga, sebab jika antar individu tidak
saling menggangu maka akan melahirkan perasaan tenang dalam diri
setiap individu dan siap untuk mengikuti kegiatan sehari-hari.

2. tujuan peraturan kebersihan adalah terciptanya suasana bersih
dan sehat yang terasa dan nampak pada seluruh warga.

3. tujuan peraturan ketertiban adalah menciptakan kondisi yang
teratur yang mencerminkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan
pada tata ruang, tata kerja, tata pergaulan bahkan cara berpakaian.

4. tujuan peraturan keindahan adalah untuk menciptakan lingkungan
yang baik sehingga menimbulkan rasa keindahan bagi yang melihat
dan menggunakannya.

5. tujuan peraturan kekeluargaan adalah untuk membina tata
hubungan yang baik antar individu yang mencerminkan sikap dan rasa
gotong royong, keterbukaan, saling membantu, tenggang rasa dan
saling menghormati. Berdasarkan uraian diatas, maka setiap warga
negara bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman,
tertib, bersih, indah dan penuh kekeluargaan, agar proses interaksi
antar warga dalam rangka penanaman dan pengembangan nilai,
pengetahuan, keterampilan dan wawasan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas tata tertib juga memiliki peranan penting, yaitu

sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap peserta didik di sekolah.

Soelaeman dalam Yayasan Kurnia Alam (2012:12), berpendapat

bahwa: “peraturan tata tertib itu merupakan alat guna mencapai ketertiban”.

Tata tertib yang di maksudkan untuk menjamin kehidupan yangtertib,

tenang, sehingga kelangsungan hidup sosial dapat dicapai harus didasari

oleh kepribadian masing-masing anak yang telah terbentuk dan

membawanya dalam kesehariannya. Namun pertumbuhan kepribadian

seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Disiplin yang

diterapkan dalam masing-masing lingkungan memberi dampak bagi
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pertumbuhan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, dengan disiplin

seseorang akan terbiasa mengikuti, mematuhi aturan yang berlaku dan

kebiasaan itu lama kelamaan masuk ke dalam dirinya serta berperan dalam

membangun kepribadian yang baik. Tata tertib yang direalisasikan dengan

tepat dan jelas serta konsekuen dan diawasi dengan sungguh-sungguh maka

akan memberikan dampak terciptanya suasana masyarakat belajar yang

tertib, damai, tenang dan tentram di sekolah. Peraturan dan tata tertib yang

berlaku di manapun akan tampak dengan baik apabila keberadaannya

diawasi dan dilaksanakan dengan baik.

Uraian diatas sesuai yang dikemukakan oleh Durkheim (1990:107-108)

“bahwa hanya dengan menghormati aturan-aturan sekolahlah siswa

belajar menghormati aturan-aturan umum lainnya, belajar mengembangkan

kebiasaan, mengekang dan mengendalikan diri semata-mata karena ia harus

mengekang dan mengendalikan diri”.

Pada hakikatnya tata tertib sekolah baik yang berlaku secara umum maupun
khusus meliputi tiga unsur Arikunto (1990:123-124) yaitu:
1. Perbuatan atau tingkah laku yang diharuskan dan yang dilarang.
2. Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku dan

pelanggarperaturan.
3. Cara atau prosedur untuk menyampaikan peraturan kepada subjek yang

dikenai tata tertib sekolah tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa sekolah merupakan

ajang pendidikan yang akan membawa diri siswa kedalam kehidupan yang

lebih luas yaitu lingkungan masyarakat, dimana sebelum anak didik atau

siswa terjun kedalam lingkungan masyarakat maka perlu dibekali dengan

pengetahuan mengenai tata tertib yang biasanya berisi hal-hal positif dan



23

sanksi atau hukuman bagi yang melanggar tata tertib tersebut, demi

terciptanya suatu lingkungan masyarakat yang disiplin. Selain itu tata tertib

harus memiliki sifat yang tegas, bentuk-bentuk hukuman dan sanksi bagi

yang melanggar berlaku untuk setiap anggota masyarakat sekolah tanpa

terkecuali.Dalam hal ini tentunya kedisiplinan berfungsi mendukung

terlaksananya proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan lancar dan

memberi pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai lingkungan pendidikan

yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran.

Uraian tersebut mengandung arti bahwa dalam kehidupan manusia

dimanapun berada pasti memerlukan tata tertib atau suatu peraturan yang

mengikat masyarakat didalamnya untuk bertindak melakukan suatu hal.

Tata tertib merupakan patokan bagi seseorang untuk bertingkah laku sesuai

yang diharapkan oleh keluarga, sekolah maupun masyarakat lainnya. Dalam

lingkungan sekolah tata tertib diperlukan untuk menciptakan kehidupan

sekolah yang disiplin, aman, damai, kondusif dan penuh dengan

kedisiplinan.

Melihat uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tata tertib sekolah itu

dibuat secara resmi oleh pihak yang berwenang dengan pertimbangan-

pertimbangan tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut,

yang memuat hal-hal yang diharuskan dan yang dilarang bagi siswa selama

siswa tersebut berada di lingkungan sekolah dan apabila mereka melakukan

pelanggaran maka pihak sekolah berwenang untuk memberikan sanksi

sesuai dengan ketetapan yang berlaku pada sekolah tersebut.
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2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Buku Kendali

2.1.2.1 Pengertian Penerapan Buku Kendali

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah, pendidikan pada hakekatnya adalah

sebagai usaha menyiapkan peserta didik untuk menghadapi lingkungan hidup

yang senantiasa mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah

dalam hal positif, pendidik diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan

wawasan yang sebelumnya peserta didik dari tidak tau menjadi tau, dan

pendidikan itu pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan

kehidupan pribadi dan masyarakat. Pendidikan merupakan usaha dasar untuk

mengembangkan kepribadian yang berlangsung di sekolah maupun di luar

sekolah.

Berkaitan dengan hal tersebut mutu diri peserta didik juga sangat berperan dalam

menentukan peningkatan mutu sekolah, salah satunya adalah ketaatan atau

kedisiplinan peserta didik dalam menjalani tata tertib. Setiap lembaga sekolah

tentunya mengharapkan terciptanya peserta didik yang berhasil dan memiliki jiwa

yang efektif terhadap penerapan suatu peraturan.

Menurut kamus ensiklopedia Indonesia efektifitas adalah menunjukkan taraf

tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektifitas apabila usaha itu telah

mencapai tujuannya. Adapun efektifitas menurut Pringgodogjo dalam partiyah

(2011:8) adalah menunjukkan taraf tercapainya suatu efektif apabila itu mencapai

tujuannya. Secara ideal taraf efektifitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran

yang pasti. Lebih ditegaskan oleh Madya Kasihadi dalam partiyah (2011:8) bahwa
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efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana apa yang direncanakan

dapat tercapai, semakin banyak rencana yang dapat dicapai semakin efektif pada

kegiatan tersebut.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan mengenai efektifitas adalah suatu

usaha sejauh mana usaha dalam pembelajaran dalam pencapaian suatu tujuan

yang telah direncanakan. Sebagai tolak ukur dalam pembelajaran ini adalah

kefahaman peserta didik dalam menerima materi pelajaran.

Kaitannya dalam hal ini yang akan dibahas adalah penerapan atau implementasi

buku kendali. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau

penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002),

mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam

Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai

aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam

Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70)

mengemukakan bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa.”

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara

pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan

mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena

itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya

yaitu kurikulum.
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Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut Fullan merupakan proses

untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan

orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah

dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi

adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer

ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk

kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut.

Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda.

a. Buku Kendali

Sikap peserta didik dalam mentaati tata tertib sekolah tentunyan berbeda-beda

antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya, sehingga dalam

pelaksanaannya dilapangan sikap disiplin peserta didik yang sangat dibuhkan oleh

banyak pihak masih belum berjalan maksimal dan menimbulkan suatu

permasalahan baru yang dihadapi oleh pihak sekolah, salah satu cara yang

diterapkan oleh pihak sekolah adalah dengan membuat buku kendali peserta

didikyang berisikan poin-poin pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh setiap

peserta didik.

Buku kendali peserta didik bukan merupakan hal baru dikalangan pendidikan.

Ada yang menyebut buku tata tertib, ada juga yang lebih senang dengan istilah

buku catatan pelanggaran peserta didik. Buku ini berupa catatan pelanggaran tata

tertib sekolah yang dikakukan peserta didik beserta sanksi yang diberlakukan,

baik sanksi langsung maupun sanksi administratif. Buku ini sanagt perlu karena
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jika diamati dari waktu ke waktu dengan perkembangan zaman yang semakin

maju juga berbanding lurus dengan variasi kenakalan remaja pada umumnya dan

peserta didik khususnya. Dengan demikian sekolah perlu membuat suatu

instrumen pengendali kelakuan peserta didik demi perkembangan peserta didik

semaksimal mungkin.

Buku kendali yang awalnya berfungsi sebagai kontrol tingkah laku peserta didik,

namun kenyataannya di lokasi penelitian, buku kendali ini belum berjalan sesuai

rencana pihak sekolah, hal ini di karenakan banyaknya penghalang keefektifan

penerapan tata tertib, salah satunya kondisi sekolahan yang masih berada di

lingkungan pedesaan sehingga masih menganut sistem kekeluargaan yang

menimbulkan banyaknya toleransi yang diberikan oleh pihak sekolah jika terjadi

pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik.

Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas peranan buku kendali, Pelanggaran

terhadap peraturan sekolah atau tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik akan

dikenakan sanksi dan tercatat poin pelanggaran dalam buku kendali yang dimiliki

oleh setiap peserta didik. Kemudian bagi peserta didik yang telah mengumpulkan

point pelanggaran samapai batas poin maksimal 100 dan atau telah membuat

pernyataan terakhir yang ditandatangani oleh orang tua atau penanggung jawab

pendidikan peserta didik yang bersangkutan, maka pembinaannya akan

dikembalikan kepada orang tua (DO). Dengan catatan pelanggaran yang belum

tercantum pointnya dalam buku kendali akan diberikan tindakan disiplin oleh

pihak terkait sesuai pelanggaran berdasarkan visi dan misi sekolah.
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Setiap lembaga sekolah menyebut buku poin pelanggaran peserta didik ini dengan

beragam bahasa sesuai sekolah yang bersangkutan.

Buku kendali peserta didik sering juga disebut sebagai buku saku Pengertian
buku saku Tata Tertib Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Saku
adalah buku berukuran kecil yang berisi tulisan dan dapat dimasukkan ke
dalam saku serta mudah dibawa ke mana-mana dan kapan saja bisa
dibaca.Sesuai dengan pengertian tersebut, buku saku atau buku kendali
peserta didik ini adalah buku kecil yang dimiliki oleh setiap peserta didik
dan harus dibawa setiap harinya.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan pengertian

buku kendali adalah buku berukuran kecil yang dimiliki oleh setiap peserta didik

dan dibawa setiap hari dengan berisikan poin-poin pelanggaran,aturan-aturan yang

mengharuskan dan membatasi tingkah laku peserta didik secara tersusun dengan

tujuan semua orang mentaati dan melaksankannya.

Menurut wikipedia (24 oktober 2014) Buku Kendali merupakan
Monitoring Belajar peserta didik di rumah, adalah salah satu upaya
seorang Guru melakukan kerjasama dengan orang Tua siswa, dimana
hubungan ini sangat urgen dilakukan oleh seorang Guru, karena dengan
adanya hubungan kerjasama antara seorang guru dengan orang tua siswa
akan terjalin hubungan sinergis bahwa orang tua juga memiliki kewajiban
mengontrol anak-anaknya untuk mampu mendukung proses pembelajaran
di Sekolah. jika hal tersebut terjalin dengan baik akan terwujud siswa-
siswa yang berprestasi dimasa depan sebab dengan diawasi anak oleh
keluarga di rumah mereka akan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang
diberikan oleh guru di Sekolah. tetapi jika hal tersebut tidak berjalan
jangan harap anak akan maju sebab peranan orang tua sangat urgen dimata
anak-anak.

Berdasarkan uraian diatas peranan buku kendali dapat diartikan sebagai salah satu

bentuk nyata cara menanamkan sikap disiplin kepada peserta didik. Sedangkan

disiplin berasal dari kata “discipline” yang secara etimologis artinya penganut

atau pengikut. Konsep kedisiplinan berkaitan erat dengan norma, tata tertib,
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peraturan dalam kehidupan bersama. Menurut bahasa, disiplin adalah tata tertib

(di sekolah, kemiliteran dan sebagainya) dan ketaatan (kepatuhan) kepada

peraturan tata tertib dan sebagainya.

Menurut As. Munandar dalam Bahrodin, (2007:23), disiplin adalah bentuk

ketaatan terhadap aturan, telah ditetapkan.

Pendapat ini senada dengan pendapat T Rusyandi dalam dyna ayu sanjaya

(2012:4) bahwa”disiplin diartikan sebagai suatu sikap atau tingkah laku dan

perbuatan yang sesuai dengan tata aturan atau norma yang sudah digariskan.

Disiplin diperlukan untuk membentuk pribadi dan karakter anak yang baik.

Melalui kedisiplinan anak dikenalkan pada sesuatu yang layak atau tidak layak

dalam berperilaku. Disiplin merupakan sikap mental yang akan membiasakan

anak mengendalikan diri dan hidup bersosialisasi dengan peraturan-peraturan

yang ada, oleh karena itu anak harus diajarkan kedisiplinan sejak dini dan

diberikan pengetahuan tentang pentingnya kedisiplinan. Dalam hal ini jika anak

telah memahami pentingnya kedisiplinan untuk dirinya maka anak akan mematuhi

peraturan-peraturan tersebut sehingga akan tercipta suasana yang kondusif.

Disiplin yang timbul dari kesadaran diri sendiri merupakan disiplin yang paling

baik, pada tingkatan ini kesadaran untuk mentaati tata tertib, norma, peraturan

yang berlaku di lingkungan sekolah khususnya bukan lagi karena takut

mendapatkan hukuman dari guru, melainkan adanya rasa tanggung jawab sebagai

siswa yang harus mentaati peraturan agar tercipta suasana yang tertib dan teratur.

Dalam rangka meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab peserta didik di

sekolah, seorang guru harus menyatakan peraturan dan konsekuensinya jika
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peserta didik melanggar. Konsekuensi ini dilakukan secara bertahap dimulai dari

peringatan, teguran, memberi tanda cek, disuruh menghadap kepala sekolah dan

atau dilaporkan kepada orang tuanya tentang pelanggaran yang dilakukannya di

sekolah. Ahmad Rohani dkk, dalam Dyna Ayu Sanjaya (2012:4).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat penulis simpulkan pengertian

disiplin adalah suatu sikap yang muncul dari hati nurani seseorang yang

mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan dan didukung oleh perbuatan baik atau

cara seseorang dalam bertingkah laku sesuai dengan tata tertib yang telah

ditetapkan.

Pentingnya Disiplin Menurut Soemamo (1997:8) Disiplin menjadi sarana dalam

pendidikan, karena disiplin berperan mempengaruhi, mendorong, mengendalikan,

mengubah, dan membentuk perilaku-perilaku tertentu sesuai dengan nilai-nilai

yang ditanamkan dan diajarkan serta diteladankan.

Pentingnya suatu kedisiplinan juga disebutkan oleh Ahmad Rohani (2004:134)

Dengan disiplin, anak didik bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan

tertentu dan menjauhi larangan tertentu. Kesediaan semacam ini harus dipelajari

dan harus secara sadar diterima dalam rangka memelihara kepentingan bersama

atau memelihara tugas-tugas sekolah.

Menurut Winataputra dalam Dyna Ayu Sanjaya (2012:5) menjelaskan bahwa
disiplin itu perlu diajarkan kepada siswa dengan alasan, sebagai berikut:

1. disiplin perlu diajarkan serta di pelajari dan di hayati oleh siswa agar
siswa mampu mendisiplinkan dirinya ·sendiri dan mampu
mengendalikan diri sendiri tanpa di control guru

2. disiplin sebagai mana diakui olehmpakar sejak dahulu, merupakan titik
pusat dari tingkat ketercapainnya dalam menerapkan displin yang
sempuma
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3. tingkat ketaatan siswa yang tinggi terhadap aturan kelas lebih-lebih jika
ketaatan itu tumbuh dari diri sendiri, bukan dipaksa, akan
memungkinkan terciptanya ik1im belajar yang kondusip, yaitu iklim
belajar yang menyenangkan sehingga siswa terpaku untuk belajar

4. kebiasaan untuk mentaati aturan dalam kelas akan memberi dampak
lebih lanjut bagi kehidupan di dalam aturan yang ada dalam
masyarakat.

Mencermati beberapa pendapat diatas, disiplin peserta didik dalam mentaati tata

tertib di sekolah sangatlah penting, karena dengan membiasakan disiplin akan

membentuk pribadi peserta didik menjadi baik. Menurut Tulus (2004:34)

mengemukakan bahwa disiplin diperlukan oleh siapa pun dan dimana pun. Hal

tersebut disebabkan karena dimanapun orang berada disana pasti terdapat tata

tertib. Tanpa tata tertib, manusia akan menghadapi banyak masalah dalam

kehidupan sehari-hari. Karena dalam masyarakat pasti terdapat tata tertib untuk

mengatur kehidupan masyarakatyang harus ditaati dan dilaksanakan.

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Dina Ayu Sanjaya (2012:5) “macam-macam

disiplin ditunjukkan dengan tiga perilaku yaitu: perilaku kedisiplinan di

dalamkelas, perilaku kedisiplinan di luar kelas dilingkungan sekolah, dan perilaku

kedisiplinan di rumah”.

Sesuai dengan pernyataan yang telah dikemukakan di atas, bahwa pada

lingkungan sekolah disiplin juga sangat penting untuk diterapkan kepada setiap

peserta didik dalam kesehariannya, karena dengan diberlakukannya disiplin di

sekolah peserta didik akan terbiasa hidup disiplin dan beradaptasi dengan

lingkungan. Sehingga muncul keseimbangan apabila sedang berhubungan dengan

orang lain.
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Mengenai kedisiplinan, Dalam hal ini Maman Rachman dalam Tulus Tu’u,
(2004:35-36) mengemukakan pentingnya disiplin untuk para siswa di
sekolah, yaitu:

1. Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang menyimpang.
2. Membantu siswa memahami dan menyesuaikan dengan tuntutan

lingkungan.
3. Cara menyelesaikan tuntutan yang ingin ditunjukkan peserta didik

terhadap lingkungan.
4. Mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan lainnya.
5. Menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang sekolah.
6. Mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar.
7. Peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik,

positif, dan bermanfaat baginya dan lingkungannya.

Berdasarkan hal di atas, dengan demikian perilaku disiplin perlu ditanamkan dan

dimiliki oleh peserta didik di sekolah dengan tujuan membantu peserta didik agar

menjadi pribadi yang matang. Secara umum, disiplin di sekolah bertujuan untuk

melaksanakan kurikulum pendidikan secara baik, khususnya dalam pembelajaran

pendidikan kewarganegaraan sehingga dapat menunjang peningkatan mutu

pendidikan.

Menanamkan disiplin pada anak sangatlah penting, karena dengan disiplin akan

membentuk kepribadian dan karakter anak menjadi baik dan anak akan dapat

hidup di tengah-tengah masayarakat dengan berbagai macam peraturan yang harus

ditaatinya. Selain itu, kedisiplinan dalam lingkungan akan mendorong peserta

didik menjadi teladan yang baik bagi orang lain, sehingga penanaman

kedisiplinan akan membatasi peserta didik dalam melakukan perbuatan

sekehendaknya, tetapi hal itu bertujuan sebagai pengarah kepada sikap yang

bertanggung jawab dan mempunyai cara hidup yang teratur.

Terlihat jelas manfaat buku kendali tata tertib yang dipegang oleh setiap peserta

didik adalah sebagai monitoring kegiatan yang dilakukan oleh setiap peserta didik
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dan digunakan sebagai pedoman dalam mentaati tata tertib sekolah setiap harinya

yaitu berisikan peraturan-peraturan atau tata tertib yang harus dipatuhi setiap

peserta didik.

Pernyataan diatas menyebutkan dengan adanya tata tertib peserta didik akan

mengetahui kewajibannya sebagai peserta didik di sekolah serta melaksanakan

peraturan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Giri (2007:15) Tujuan diadakannya peraturan sekolah adalah:

1. Agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya.
2. Agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreatifitas

meningkat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan
dirinya.

3. Agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-
sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah baik
intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Selain itu manfaat buku kendali
tata tertib ini, siswa akan selalu ingattentang tata tertib yang berlaku di
sekolah. Karena buku kendali tata tertib akandibawa siswa setiap harinya
dan dimanapun siswa berada selama masih dalamlingkungan sekolah.
Sehingga siswa akan berpikir ulang apabila akan melakukanpelanggaran
tata tertib.

Berdasarkan uraian-uraian dan definisi-definisi di atas penulis dapat

menyimpulkan bahwa buku kendali merupakan monitoring aktivitas peserta didik

dengan tujuan menertibkan peserta didik. Sekolah sebagai lembaga pendidikan

yang memiliki tujuan membentuk manusia yang berkualitas, tentunya sangat

diperlukan suatu peraturan. Lingkungan sekolah khususnya tingkat Sekolah

Menengah Pertama yang berangotakan remaja-remaja yang sedang dalam masa

transisi dan mencari perhatian, sangat rentan sekali terhadap perilaku yang

menyimpang. Hal inilah yang mengharuskan banyak pihak bekerjasama dalam

pembentukan karakter peserta didik yang menyimpang. Oleh karena itu pihak

sekolah memiliki peran utama dalam membentuk kedisiplinan peserta didik, yang
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bertujuan untuk membatasi setiap perilaku peserta didik. pada lingkungan sekolah

yang menjadi “hukum” nya adalah tata tertib sekolah yang telah dibuat oleh pihak

terkait dan disertai buku kendali sebagai buku yang berisikan poin-poin

pelanggaran yang dilakukan oleh setiap peserta didik dengan batas maksimal

mengumpulkan 100 poin pnggaran.

2.2  Kerangka pikir

Kerangka pikir bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hubungan dari

variabel-variabel yang diamati, Dalam penelitian ini paradigma akan digambarkan

sebagi berikut :

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah perkiraan jawaban sementara terhadap permasalahan. Menurut

Frankel dan Wallen dalam Yatim Rianto, (1993:3) menyatakan bahwa: “Hipotesis

merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang

diajukan dalam penelitian, hipotesis belum tentu benar”.

Berdasarkan teori dan kerangka pikir yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis

yang diajukan dalm penelitian ini adalah: terdapat pengaruh antara penerapan

buku kendali terhadap sikap teladan peserta didik dalam mentaati tata tertib.

Sikap Teladan peserta didik
dalam Mentaati Tata Tertib (Y)

1. Menerima

2. Merespon

3. Menghargai

4. Bertanggung jawab

Penerapan Buku Kendali ( X)

1. Kontrol

2. Pedoman


