
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Deskripsi Teori 

Penerapan sanksi disiplin sebagai salah satu pendukung untuk meningkatkan 

disiplin siswa, karena “Sanksi tersebut mampu memotivasi seseorang untuk 

berperilaku disiplin”. (Miftah Toha, 1994:237) 

Sanksi sendiri dapat berfungsi sebagai hukuman ada juga sebagai ancaman dapat 

mencegah untuk berprilaku tidak disiplin, artinya kalau ada siswa yang melanggar 

norma/tata tertib sekolah, maka sanksi harus diterapkan. 

 
2.1.1 Pengertian Tata Tertib Sekolah 

Untuk dapat menegakkan disiplin siswa di sekolah, diperlukan adanya tata tertib 

dan peraturan-peraturan bagi siswa yang diharapkan dengan adanya tata tertib, 

maka guru dapat mengambil hikmahnya dalam membina disiplin siswa di 

sekolah. 

 

“Kata tata biasanya dipakai dalam kata majemuk seperti tata buku, tata cara, tata 

tertib, dan lain-lain. Sedangkan tata itu sendiri berati aturan, peraturan dan 

susunan”. (Poerwodarminto, 1998:73) 

 
Suharsimi Arikunto (1990:114) menyatakan: “ketertiban menunjuk pada 

kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib, karena didorong 

atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar”. Selanjutnya pengertian 



disiplin menunjuk kepada kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau 

tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada dirinya. 

 
Dari pendapat diatas, jelaslah bahwa disiplin tidak sama dengan ketertiban, tetapi 

keduanya merupakan strata atau tingkatan. Artinya kalau ketaatan itu masih 

dilakukan dengan paksaan, sedangkan bila ketaatan itu dilakukan dengan 

kesadaran, itu berarti sudah pada tingkat disiplin. 

 
Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, “Tata tertib adalah ketentuan- 

ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi 

terhadap pelanggarnya”. (Suryosubroto, 2004:81). Yang dimaksud tata tertib 

adalah suatu aturan yang harus ditegakkan dan dilaksanakan mengikuti kegiatan. 

 

Peraturan sekolah juga memiliki beberapa kegunaan, diantaranya ialah: 
1. Agar sekolah kita tertib. 
2. Agar kita dapat mengikuti proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dengan  

    nyaman dan tenang. 
3. Melatih kita untuk tepat waktu 

4. Melatih kita disiplin 
5. Melatih kita untuk mandiri 
6. Melatih kita menaati peraturan di masyarakat kelak 

7. Melatih respon kita dalam menyikapi sebuah peraturan. 

(Nicolzz. Peraturan Sekolah.17 Desember 2010. (http://nicolzz.wordpress.com) 

D. Soemarmo (1998:73) mengemukakan bahwa pengertian sekolah adalah sebagai 

berikut: 

a. Sekolah adalah lembaga pendidikan dan pengajaran secara formal. 

b. Sekolah adalah sumber disiplin dan tempat berdisiplin demi ketertiban untuk  

     mencapai ilmu pengetahuan yang dicita-citakan. 

 



Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tata 

tertib sekolah adalah suatu aturan atau peraturan yang ada dalam lembaga 

pendidikan dan pengajaran yang harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh individu 

yang berada dalam lembaga pendidikan demi terbentuknya ketertiban untuk 

mencapai ilmu pengetahuan yang dicita-citakan. 

 

SMAN 14 Bandar Lampung mengeluarkan buku saku siswa yang memuat 

peraturan tata tertib siswa sebagai pedoman penilaian sesuai dengan bobot 

pelanggaran. Adapun buku saku SMA Negeri 14 Bandar Lampung adalah: 

TERLAMBAT 

1. Kurang dari 15 menit bel tanda masuk jam pertama. 
2. Lebih dari 15 menit bel tanda masuk jam pertama. 
3. Terlambat setelah bel istirahat/saat pergantian jam. 

4. Izin ketika KBM, kembali lebih dari waktu sewajarnya. 
5. Izin ketika KBM berlangsung dan tidak kembali lagi. 

 
KEHADIRAN 

1. Tidak masuk karena ijin/sakit, alasan tidak jelas. 

2. Tidak masuk tanpa keterangan (alpa). 
3. Tidak masuk dengan membuat keterangan palsu. 

4. Membolos pada saat kegiatan belajar. 
 
KERAPIHAN/ CARA BERPAKAIAN 

1. Tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan.  
2. Berpakaian ketat dan rok mini atau pendek (wanita). 

3. Tidak rapi dalam berpakaian (tidak dimasukkan). 
4. Tidak mengikuti upacara, kecuali sakit. 
5. Upacara tidak menggunakan topi. 

6. Memakai sepatu sandal/tidak berwarna hitam. 
7. Tidak memahai kaos kaki warna putih. 

8. Memakai atribut sekolah lain. 
9. Memakai celana diinjak bagian bawahnya/dibentuk cutbray/sengaja di sobek 

bagian bawahnya. 

10. Tidak memakai kaos dalam/singlet. 
11. Memakai sepatu yang diinjak bagian tumitnya. 

12. Memakai jaket pada saat KBM, kecuali sakit. 
13. Memakai topi bukan topi seragam sekolah. 
14. Memakai jilbab tidak sesuai ketentuan sekolah. 

 
KEPRIBADIAN 



1. Memakai perhiasan (khusus pria), misal: gelang, kalung, anting tindik dan 

lain- lain. 
2. Rambut pria menutupi kerah baju, mata, kena telinga. 

3. Mewarnai rambut. 
4. Berhias berlebihan (khusus wanita). 
5. Potongan rambut tidak rapi. 

6. Berkata- kata tidak senonoh diantara siswa. 
7. Mengeluarkan kata- kata tidak senonoh dihadapan orang tua/ guru. 

8. Menyakiti perasaan orang lain. 
9. Berkata kasar/membentak orang tua/guru. 
10. Mengintimidasi/mengancam sesama siswa. 

11. Mengambil milk orang lain/mencuri. 
12. Memberikan keterangan palsu/berbohong. 

13. Kuku panjang. 
14. Makan/minum pada saat KBM berlangsung. 
15. Menggunakan HP pada saat KBM. 

16. Menyontek pada saat ulangan. 
 

KETERTIBAN 

1. Merusak benda milik guru, teman, dan sekolah. 
2. Bermusuhan dengan teman di dalam/ di luar kelas. 

3. Membuat kegaduhan di kelas pada saat KBM. 
4. Coret- coret atau mengotori milik sekolah dan orang lain. 

5. Memanjat/melompat pagar sekolah. 
6. Membawa senjata tajam/senjata api. 
7. Berjudi/main kartu. 

 
MEROKOK, NARKOBA DAN MINUMAN KERAS 

1. Membawa rokok di lingkungan sekolah. 
2. Merokok di lingkungan sekolah. 
3. Membawa narkoba atau minuman keras. 

4. Menggunakan narkoba atau minuman keras. 
5. Mengedarkan narkoba dan minuman keras. 

6. Mabok karna narkoba/minuman keras. 
 

BACAAN PORNO DAN VCD PORNO 

1. Membawa gambar, buku, majalah, stensil, kaset/disket VCD porno. 
2. Memperjual belikan gambar, buku, majalah, stensil, kaset/disket/VCD porno. 

3. Membuat gambar porno di papan tulis/tembok/pintu/kusen/meja/kursi dll. 
4. Melihat buku, majalah, stensil, VCD porno. 
 

BERKELAHI ATAU TAWURAN 

1. Berkelahi antara sesama siswa SMA 14 Bandar Lampungtidak berdampak ke 

luar. 
2. Berkelahi sesama siswa SMAN 14 Bandar Lampung berdampak ke luar. 
3. Berkelahi dengan siswa sekolah lain. 

4. Berkelahi dengan siswa sekolah lain dan berdampak luas. 
 



INTIMIDASI ATAU ANCAMAN 

1. Mengancam/intimidasi/prilaku preman terhadap sesama siswa. 
2. Mengancam atau mengintimidasi kepala sekolah, guru dan karyawan. 

   
Sumber: Buku Saku Siswa SMA Negeri 14 Bandar Lampung 
 

 
2.1.2    Pengertian Sanksi 

Setiap anak harus mengalami dan menjalani suatu proses perubahan yang cukup 

lama, sebelum ia dapat hidup sesuai dengan tata cara hidup umum. Anak harus 

mengalami proses pendidikan agar kepribadiannya terbentuk dengan wajar, 

mencerminkan sikap-sikap kejujuran, kebenaran, rendah hati, ketabahan, 

tanggung jawab disiplin dan sifat-sifat lainnya, agar dapat menjadi anggota 

masyarakat.  

 
Dalam mendidik anak yang lebih, terutama para remaja, pendidikan mengambil 

peran penting dalam pembentukan pegangan falsafah hidup mereka. Anak harus 

belajar mendahulukan kewajiban-kewajiban sebelum mengejar kesenangan. Harus 

ada peraturan dan tata tertib serta sanksi bagi anak yang mengatur cara bergaul 

dan tingkah laku anak. Anak atau remaja yang tidak patuh pada peraturan-

peraturan sesungguhnya hanya ingin menjalankan rencananya sendiri dan bukan 

ingin memberontak terhadap orang tua.  

 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah “tangguhan (tindakan, 

hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang untukmenetapkan perjanjian atau 

menaati ketentuan- ketentuan UU (larangan dasar perkumpulan sebagainya) 

adalah aturan tata tertib harus ditegaskan hukumannya kalau ada yang melanggar 

aturan- aturan itu”. (W.J.S Poerwodarminto, 1986:782) 

 



Pendapat lain mengatakan “sanksi adalah merupakan jaminan bagi diturutinya 

atau ditaatinya suatu norma”. (Satochid Kartanegara, 1987:5) 

 
Selain itu pengertian “sanksi adalah merupakan jaminan atau ancaman bagi 

pelanggar norma, yang dapat berfungsi untuk memaksa bagi orang yang tidak 

mematuhi norma- norma”. (Moedjiono Kartaprandjono, 1987:4) 

 
Sanksi adalah “hukuman yang diberikan kepada siswa atau warga sekolah lainnya 

yang melanggar tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah, khususnya 

larangan-larangan yang secara eksplisit ditetapkan oleh sekolah”. (Umaedi, 

2001:10) 

 

Menurut Depdiknas (2001:10), “Sanksi yang diterapkan agar bersifat mendidik, 

tidak bersifat hukuman fisik, dan tidak menimbulkan trauma psikologis”. Sanksi 

dapat diberikan secara bertahap dari yang paling ringan sampai yang seberat-

beratnya. Jadi yang perlu diperhatikan oleh sekolah adalah sanksi yang diterapkan 

agar bersifat mendidik, tidak bersifat hukuman fisik, dan tidak menimbulkan 

trauma psikologis bagi siswa. 

 
Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa sanksi adalah ancaman bagi 

pelanggar norma yang dapat berfungsi memaksa siswa, atau hukuman yang 

dikenakan kepada seseorang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh 

suatu kaedah hukum. 

 

Adapun sasaran dari penerapan sanksi secara ringkas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memperbaiki perbuatan pelanggar. 

2. Untuk menghalangi para siswa yang lain melakukan kegiatan-kegiatan yang  



    serupa.  

3. Untuk menjaga berbagai standar kelompok agar tetap konsisten dan efektif. 

    (T. Hani Handoyo, 1985:157) 

 
Jika untuk menghasilkan perilaku yang baik bagi pelanggar, disiplin itu perlu 

adanya suatu hukuman, maka disini sanksi harus diberikan. Disinilah pentingnya 

penerapan sanksi, dengan maksud memberikan pelajaran bagi siswa sehingga 

dapat menerimanya sebagai suatu hal yang ditujukan terhadap prilakunya bukan 

pribadinya. 

 

2.1.3   Jenis-jenis sanksi 

Sanksi dapat diberikan secara bertahap dari yang paling ringan sampai yang 

paling berat. Sanksi ini dapat berupa: 

1. Teguran lisan atau tertulis bagi yang melakukan pelanggaran ringan terhadap  

    ketentuan sekolah yang ringan. 

2. Hukuman pemberian tugas yang sifatnya mendidik, misalnya membuat 

rangkuman  

    buku tertentu, menterjemahkan tulisan berbahasa inggris dan lain sebagainya. 

3. Melaporkan secara tertulis kepada orang tua siswa tentang pelanggaran yang  

    dilakukan putra putrinya. 

4. Memanggil yang bersangkutan bersama orang tuanya agar yang bersangkutan 

tidak  

    mengulangi lagi pelanggaran yang diperbuatnya. 

5. Melakukan skorsing kepada siswa apabila yang bersangkutan melakukan  

    pelanggaran peraturan sekolah berkali-kali dan cukup berat. 



6. Mengeluarkan yang bersangkutan dari sekolah, misalnya yang bersangkutan  

    tersangkut perkara pidana dan perdta yang dibuktikan bersalah oleh pengadilan. 

    (Umaedi, 2001:10) 

 
Sanksi dapat dilakukan kapan saja oleh guru, pembimbing, kepala sekolah, 

apabila ia berada di sekolah atau orang tua, pihak berwajib dan masyarakat 

apabila ia berada di luar jam sekolah. Disini hal yang paling penting adalah 

dampak dari sanksi, baik terhadap siswa yang berlaku tidak disiplin, maupun 

terhadap siswa yang lain. 

Jika dampak atau hasil yang diharapkan dari kebijakan pemberian sanksi tidak 

ada, maka itu merupakan pekerjaan yang sia-sia. 

 
Pengaruh pemberian sanksi berkaitan dengan perilaku siswa yang diinginkan 

setelah pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah diperbuat siswa, 

pengaruh sanksi tidak hanya dilihat terhadap siswa yang menerimanya, tetapi juga 

terhadap siswa yang lain. 

Menurut Clemen (2001:47), ada beberapa pertanda yang menunjukkan bila 

hukuman dan disiplin sekolah mungkin tidak sesuai untuk diterapkan, sehingga 

anak sulit untuk mematuhi disiplin sekolah disebabkan oleh: 

1. Seorang anak yang mempunyai citra diri yang sangat buruk dan sangat 
dipengaruhi oleh kegagalannya sendiri pasti membutuhkan penghargaan. 

2. Seorang anak yang takut mencoba hal-hal yang baru, takut menerima tantangan 
dan sulit melakukan kegiatan yang melelahkan mungkin akan lebih 
bersemangat bila diberikan penghargaan. 

3. Seorang anak yang sangat manja dan takut melakukan tugasnya sendirian perlu  
diberikan penghargaan jika ia ternyata melaksanakan tugasnya tanpa bentuan 

orang lain. 
4. Seorang anak yang merasa kecewa karena selalu dibandingkan dengan yang 

lebih pintar, lebih rajin, lebih mandiri, dan lebih aktif, perlu diberikan 

penghargaan agar dia merasa mampu untuk berhasil. 



5. Seorang anak yang sering memperhatikan citra diri yang negatif atau perasaan 

takut yang berlebihan adalah anak yang mungkin membutuhkan penghargaan.  
6. Seorang anak yang mengalami ganguan fisik, motorik, atau organik, dan karena 

kesulitan semacam itu sering mengalami kegagalan dibandingkan anak lainnya 
yang sebaya dengannya, perlu diberikan tugas yang sesuai dengan 
kebutuhannya yang khas dan juga perlu diberikan penghargaan atas 

keberhasilannya dalam melaksanakan tugasnya. 
 

 
Di sekolah-sekolah yang tata tertibnya tidak konsisten biasanya akan terjadi 

berbagai macam masalah yang sangat menghambat proses belajar mengajar. 

Selain itu, tidak terlaksanakannya peraturan atau tata tertib secara konsisten akan 

menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk kenakalan yang 

dilakukan siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah. 

 
Walaupun setiap sekolah telah mempunyai peraturan tersendiri bukanlah berarti 

sekolah tersebut tidak menemukan berbagai bentuk pelanggaran. Pelanggaran 

terhadap peraturan sekolah kerap dilakukan oleh para siswa. Dalam Buku 4 

Pedoman Tata krama dan Tata Tertib Kehidupan Sosial bagi SMP yang 

diterbitkan oleh Depdiknas (2001:1) disebutkan bahwa “dunia pendidikan kita 

dewasa ini menghadapi berbagai masalah yang amat kompleks yang perlu 

mendapatkan perhatian kita semua”.  

2.1.4 Penghargaan dan Hukuman (Reward and Punishment) 

Salah satu teknik atau metode pendidikan adalah dengan pemberian penghargaan 

dan hukuman. Penghargaan atau hadiah dalam pendidikan anak akan memberikan 

motivasi untuk terus meningkatkan atau paling tidak mempertahankan prestasi 

yang telah didapatnya, di lain pihak temannya yang melihat akan ikut termotivasi 

untuk memperoleh hal yang sama. Sedangkan hukuman atau sanksi sangat 



berperan penting dalam pendidikan anak sebab pendidikan yang terlalu lunak 

akan membentuk anak kurang disiplin dan tidak mempunyai keteguhan hati 

Reward dan Punishment merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi 

seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya.  

Reward artinya ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan. Dalam konsep 

manajemen, reward merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi anak. 

Metode ini bisa mengasosiasikan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan 

perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu 

perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Selain motivasi, reward juga 

bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau 

meningkatkan prestasi yang telah dapat dicapainya. Sementara punishment 

diartikan sebagai hukuman atau sanksi. Jika reward merupakan bentuk 

reinforcement yang positif; maka punishment sebagai bentuk reinforcement yang 

negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. 

Tujuan dari metode ini adalah menimbulkan rasa tidak senang pada seseorang 

supaya mereka jangan membuat sesuatu yang jahat. Jadi, hukuman yang 

dilakukan mesti bersifat pedagogies, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik ke 

arah yang lebih baik. 

2.1.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Penghargaan dan Hukuman 

1. Prinsip-Prinsip Pemberian Penghargaan 

a. Penilaian didasarkan pada ’perilaku’ bukan ’pelaku’. Untuk membedakan 

antara ’pelaku’ dan ’perilaku’ memang masih sulit, terutama bagi yang 



belum terbiasa. Apalagi kebiasaan dan presepsi yang tertanam kuat dalam 

pola pikir kita yang sering menyamakan kedua hal tersebut.  

b. Pemberian penghargaan atau hadiah harus ada batasnya. Pemberian hadiah 

tidak bisa menjadi metode yang dipergunakan selamanya. Proses ini cukup 

difungsikan hingga tahapan penumbuhan kebiasaan saja. Manakala proses 

pembiasaan dirasa telah cukup, maka pemberian hadiah harus diakhiri. 

Maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah memberikan pengertian 

sedini mungkin kepada anak tentang pembatasan ini. 

c. Penghargaan berupa perhatian. Alternatif bentuk hadiah yang terbaik 

bukanlah  berupa materi, tetapi berupa perhatian baik verbal maupun fisik.  

d. Dimusyawarahkan kesepakatannya. Persepsi umum para orang dewasa, 

kerap menyepelekan dan menganggap konyol celotehan anak. Bahwa anak 

suka bicara ceplas-ceplos dan mementingkan diri sendiri memanglah 

benar, tetapi itu bisa diatasi dengan beberapa kiat tertentu. Setiap anak 

yang ditanya tentang hadiah yang dinginkan, sudah barang tentu akan 

menyebutkan barang-barang yang ia sukai. Maka disinilah dituntut 

kepandaian dan kesabaran seorang guru atau orang tua untuk 

mendialogkan dan memberi pengertian secara detail sesuai tahapan 

kemauan berpikir anak, bahwa tidak semua keinginan kita dapat terpenuhi. 

e. Distandarkan pada proses, bukan hasil. Banyak orang lupa, bahwa proses 

jauh lebih penting daripada hasil. Proses pembelajaran, yaitu usaha yang 

dilakukan anak, adalah merupakan lahan perjuangan yang sebenarnya. 

Sedangkan hasil yang akan diperoleh nanti tidak bisa dijadikan patokan 

keberhasilannya. Orang yang cenderung lebih mengutamakan hasil tidak 



terlalu mempermasalahkan apakah proses pencapaian hasil tersebut 

dilakukan secara benar atau salah, halal atau haram. 

 
2. Prinsip-Prinsip Pemberian Hukuman  

a. Kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman. Metode terbaik yang tetap 

harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan kepada anak. 

Memberikan kepercayaan kepada anak berarti tidak menyudutkan mereka 

dengan kesalahan-kesalahannya, tetapi sebaliknya kita memberikan 

pengakuan bahwa kita yakin mereka tidak berniat melakukan kesalahan 

tersebut, mereka hanya khilaf atau mendapat pengaruh dari luar. 

Memberikan komentar-komentar yang mengandung kepercayaan, harus 

dilakukan terlebih dahulu ketika anak berbuat kesalahan. Hukuman, baik 

berupa caci maki, kemarahan maupun hukuman fisik lain, adalah urutan 

prioritas akhir setelah dilakukan berbagai cara halus dan lembut lainnya 

untuk memberikan pengertian kepada anak. 

b. Hukuman distandarkan pada perilaku. Sebagaimana halnya pemberian 

hadiah yang harus distandarkan pada perilaku, maka demikian halnya 

hukuman, bahwa hukuman harus berawal dari penilaian terhadap perilaku 

anak, bukan ’pelaku’ nya. Setiap anak bahkan orang dewasa sekalipun tidak 

akan pernah mau dicap jelek, meski mereka melakukan suatu kesalahan. 

c. Menghukum tanpa emosi. Kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua 

dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi 

kemarahan. Bahkan emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab 



timbulnya keinginan untuk menghukum. Dalam kondisi ini, tujuan 

sebenarnya dari pemberian hukuman yang menginginkan adanya 

penyadaran agar anak tak lagi melakukan kesalahan, menjadi tak efektif.  

Dwi Haryani. Hukuman dan Penghargaan. 14 Januari 2011. 

(http://www.buntetpesantren.org) 

2.1.6 Pengertian Disiplin 

Tujuan Nasional atau cita-cita suatu bangsa ini tidak mungkin dihasilkan oleh 

segelintir orang, oleh sebagian dari pelajar saja, melainkan harus diupayakan 

secara serentak oleh semua unsur di dalam bangsa itu sendiri.  

 
Hal ini akan terwujud bilamana disiplin telah dapat ditanamkan yang dimulai dari 

tiap-tiap siswa. Disiplin itu sendiri adalah suatu kondisi, kondisi yang tercipta 

karena adanya perilaku. Perilaku siswa akan mempengaruhi kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. 

 

Menurut Soegeng Prijodarminto, (1994:23) “Disiplin adalah suatu kondisi yang 

tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan 

nilai- nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban”. Seorang yang 

berhasil atau berprestasi (hasil usahanya, berhasil sekolahnya, berhasil olah 

raganya, dan lain- lain) biasanya adalah mereka yang memiliki disiplin yang 

tinggi. Hal ini diungkapkan pula oleh Soegeng Prijodarminto, (1994:3) sebagai 

berikut “Seseorang yang sehat dan kuat biasanya mempunyai disiplin yang baik 

dalam arti ia mempunyai keteraturan didalam menjaga dirinya, makan teratur, 



tertib tidur, atau istirahat, teratur dan tertib dalam olah raga, teratur dan tertib 

menjaga kesehatan teratur dan tertib dalam segala hal”. 

 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ciri utama dari disiplin adalah 

adanya keteraturan dan ketertiban. Dalam menegakkan disiplin bukanlah ancaman 

atau kekerasan yang di utamakan. Yang diperlukan adalah ketegasan. Ketegasan 

dan kesungguhan dalam melaksanakan peraturan, merupakan modal utama dan 

syarat mutlak untuk mewujudkan disiplin. Salah satu strategi pembinaan untuk 

membentuk sikap dan prilaku siswa adalah dengan memberikan motivasi 

kepadanya. Strategi ini dapat diterapkan karena berkaitan dengan prilaku siswa. 

Motivasi yang dimiliki seseorang akan menentukan perilaku siswa tersebut. 

 
Pendapat lain mengatakan “Disiplin siswa di sekolah adalah rasa atau ketaatan 

dan kesediaan siswa di sekolah atas kesadarannya dimana salah satu fungsi utama 

disiplin adalah untuk mengendalikan diri dengan mutlak, menghormati dan 

mematuhi otoritas”. (Singgih D. Gunarsa, 1983:8). 

 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, disiplin mempunyai arti : ”latihan 

batin dan watak dengan maksud supaya perbuatannya selalu mentaati peraturan 

atau ketaatan pada aturan dalam tata tertib”. (W. J. S Proerwodarminto, 1986:100) 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin 

merupakan fungsi utama untuk mengajar atau melatih mengendalikan dengan 

mudah, menghormati dan mematuhi otoritas, dan bila melanggar akan dijatuhkan 

sanksi dari suatu hukuman itu.  

 
Disiplin menurut Soegeng Prijodarminto (1994:23) memiliki 3 (tiga) aspek yaitu: 



 

1. Sikap mental (Mental Attitude) yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai 

hasil atau mengembangkan dari latihan, pengendalian pikiran dan 

pengendalian watak. 

2. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan, perilaku, norma, kriteria, dan 

standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan 

pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan akan aturan, norma 

kriteria dan standar tadi merupakan syarat untuk mencapai keberhasilan. 

3. Sikap dan kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk 

menaati segala hal secara cermat dan tertib. 

 
Dari ketiga aspek diatas menyatakan bahwa disiplin akan tumbuh dan dapat dibina 

melalui latihan-latihan, pendidikan dan penanaman kebiasaan dengan 

keteladanan- keteladanan tertentu yang harus dimulai sejak ada dalam lingkungan 

keluarga, mulai pada masa kanak-kanak dan terus tumbuh berkembang dan 

menjadikan disiplin yang semakin kuat. Mendidik anak perlu disiplin tegas dalam 

hal apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang dan tidak boleh dilakukan. 

 

Disiplin perlu dalam mendidik anak supaya dengan mudah: 

1. Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial antara lain mengenai hak milik 

orang lain. 

2. Mengerti dan segera menurut, untuk menjalankan kewajiban dan secara 

langsung mengerti larangan- larangan. 

3. Mengerti tingkah laku yang baik dan buruk. 

4. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa tercekam 

oleh hukuman. 



5. Mengorbankan kesenangan sendiri tanpa peringatan dari orang lain. 

(Singgih D. Gunarsa, 1979:163) 

 
Dalam penerapan disiplin di sekolah sanksi tidak memainkan peranan yang terlalu 

besar, walaupun memang benar bahwa terdapat kaitan erat antara gagasan tentang 

peraturan dan gagasan tentang hukuman untuk mencegah pelanggaran terhadap 

peraturan tersebut.  

 
Disiplin siswa di sekolah adalah sangat penting untuk keberhasilan siswa itu 

sendiri dalam mengikuti pendidikannya, karena apabila siswa tidak mematuhi 

disiplin yang berlaku di sekolah, maka akan dapat menimbulkan macam-macam 

masalah dalam belajar dan dapat mengakibatkan kegagalan. 

 

Pengertian di atas mengandung makna bahwa disiplin adalah usaha berupa latihan 

batin untuk pembentukan watak agar selalu mentaati peraturan atau tata tertib. 

Usaha ini dilakukan dengan kesadaran dari dirinya, jadi tidak mengandung unsur 

paksaan dan tekanan dari orang lain. Unsur yang dominan dalam disiplin adalah 

tertib karena suatu disiplin menghendaki adanya kesamaan dalam langkah-

langkah atau sikap yang di ikat oleh aturan norma yang berlaku dalam suatu 

lingkungan. 

 

Penerapan disiplin sekolah sangat bergantung pada tekniknya. Dibawah ini 

diuraikan 3 teknik penerapan disiplin sekolah yang tertuang dalam bentuk 

peraturan sekolah, yakni : 

1. Peraturan Otoritarian 



Dalam peraturan otoritarian, peraturan dibuat sangat ketat dan rinci. Orang 

yang berada dalam lingkungan disiplin sekolah ini diminta mematuhi dan 

menaati peraturan yang telah disusun dan berlaku di tempat itu.  

Apabila gagal menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, akan menerima 

sanksi atau hukuman berat. Sebaliknya, bila berhasil memenuhi peraturan, 

kurang mendapat penghargaan atau hal itu sudah dianggap sebagai kewajiban. 

Jadi, tidak perlu mendapat penghargaan lagi. Disiplin sekolah yang otoritarian 

selalu berati pengendalian tingkah laku berdasarkan dorongan, tekanan, 

pemaksaan dari luar diri seseorang. 

 
2. Peraturan Permisif 

Dalam peraturan ini seseorang dibiarkan bertindak menurut keinginannya. 

Kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak sesuai 

dengan keputusan yang diambilnya itu. Seseorang yang berbuat sesuatu, dan 

ternyata membawa akibat melanggar norma atau aturan yang berlaku, tidak 

diberi sanksi atau hukuman. Dampak teknik permisif ini berupa kebingungan 

dan kebimbangan. Penyebabnya karena tidak tahu mana yang tidak dilarang 

dan mana yang dilarang atau bahkan menjadi takut, cemas, dan dapat juga 

menjadi agresif serta liar tanpa kendali. 

 

3. Peraturan Demokratis 

Pendekatan peraturan demokratis dilakukan dengan memberi penjelasan, 

diskusi dan penalaran untuk membantu anak memahami mengapa diharapkan 

mematuhi dan menaati peraturan yang ada. Teknik ini menekankan aspek 

edukatif bukan aspek hukuman. Sanksi atau hukuman dapat diberikan kepada 



yang menolak atau yang melanggar tata tertib. Akan tetapi hukuman dimaksud 

sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan mendidik. Dalam disiplin sekolah 

yang demokratis, kemandirian dan tanggug jawab dapat berkembang. Siswa 

patuh dan taat karena didasari kesadaran dirinya. Mengikuti peraturan yang ada 

bukan karena terpaksa, melainkan atas kesadaran bahwa hal itu baik dan ada 

manfaat. 

 

2.1.7 Faktor- faktor yang mempengaruhi disiplin siswa  

Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi disiplin siswa, menurut W.S Winkel 

dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 

a. Faktor intern 

    Adalah fsktor yang bersumber dari dalam diri siswa meliputi: 

- Taraf intelegensi 

- Motivasi belajar 

- Perasaan, sikap, dan minat siswa 

b. Faktor ekstern 

    Adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa meliputi: 

-   Cara membimbing siswa untuk berdisiplin 

-   Hubungan orang tua dan anak 

-   Suasana dalam keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah 

-   Perhatian orang tua 

Jadi pemberlakuan peraturan sekolah berupa pemberian sanksi ini sebenarnya 

untuk menjadikan siswa SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi siswa yang 

disiplin dalam melaksanakan tata tertib yang telah ditentukan sekolah. 

 



2.2 Kerangka Pikir 

Dalam setiap jenjang di sekolah baik SD, SMP, SMA, hingga di perguruan tinggi 

pasti diperlukan adanya suatu tata tertib. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan 

rasa tanggung jawab anak didik baik sebagai siswa maupun pribadi. Dengan cara 

demikian guru dapat mengantisipasi tentang kecermatan, kecerdasan parasiswa 

dalam mengikuti pelajaran, sikap perilaku dan siswa pun secara mudah 

dikembangkan. Upaya tersebut sebagai acuan guru untuk menganalisa dan 

mengumpulkan tentang perilaku siswa, sehingga langkah awal timbulnya 

kenakalan remaja dapat dicegah secara dini.  

 
Model peraturan sekolah yang diterapkan di SMA Negeri 14 Bandar Lampung 

berupa pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar. Pengaruh pemberian sanksi 

dapat kita lihat dari kedisiplinan dan tingkah laku seorang siswa dalam 

melaksankan tata tertib sekolah. 

 

Jenis Penerapan Sanksi 

 

1. Teguran lisan atau tertulis. 
2. Hukuman pemberian tugas. 
3. Melaporkan secara tertulis 

kepada orang tua siswa. 
4. Memanggil yang bersangkutan 

bersama orang tuanya. 
5. Melakukan skorsing kepada 

siswa. 

6. Mengeluarkan yang 
bersangkutan dari sekolah. 

 
 

 

 

Disiplin Siswa 

1. Sikap mental 
2. Pemahaman 

yang baik 

3. Sikap dan 
kelakuan 

 


