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ABSTRAK
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TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh
Sri Harnita

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan pelaksanaan tata tertib sekolah
dengan perilaku peserta didik di SMA Perintis 2 Bandar Lampung tahun pelajaran
2016/2017. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan kuantitatif dengan jumlah populasi 623 peserta didik dan sampel
62 peserta didik. Pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan teknik
penunjangnya adalah wawancara dan dokumentasi. Variabel bebas dalam penelitian
ini adalah pelaksanaan tata tertib sekolah dan variabel terikatnya adalah perilaku
peserta didik, analisis data yang digunakan adalah rumus Chi Kuadrat.

Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan yang erat antara pelaksanaan tata tertib
sekolah dengan perilaku peserta didik. Penegakan tata tertib yang dilakukan guru
dengan mengurangi kendala-kendala dalam pelaksanaannya, penegakan yang
dilakukan oleh peserta didik dengan perilakunya semakin baik. Maka berkorelasi
negatif penegakan tata tertib yang dilakukan guru kurang terlaksana, perilaku peserta
didik kurang baik cenderung lebih meningkat.

Kata kunci : perilaku, peserta didik, tata tertib
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam proses pemanusiaan

dalam masyarakat yang berbudaya. Pendidikan adalah sebuah proses dengan

menggunakan berbagai metode pembelajaran sehingga orang memperoleh

pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan

kebutuhan untuk dijadikan dasar perubahan tingkah lakunya. Menurut Mulyasa

(2012:4), “Fungsi dan tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan melalui UU

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia , sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan
bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan

berkarakter sehingga memiliki pandangan luas ke depan untuk mencapai cita-cita

yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara tepat dan cepat di berbagai

lingkungan. Karena pendidikan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam

segala aspek kehidupan, tanpa pendidikan kita akan terjajah oleh adanya



2

kemajuan saat ini, karena semakin lama semakin selektif pula dalam persaingan

dan mutu pendidikan akan semakin maju. Jadi pendidikan sekarang hendaknya

dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak ketinggalan oleh negara lain. Lembaga

yang akan selalu membimbing dan mengarahkan anak didik semaksimal

mungkin untuk menggali dan mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyasa

(2005:7) yaitu:

Pendidikan nasional benar-benar mampu melaksanakan fungsinya dan
mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan
manusia Indonesia seutuhnya, perlu dikembangkan dan dilaksanakan program
pendidikan pada semua jenis dan jenjang yang berfungsi sebagai lembaga
sosialisasi dan pemberdayaan berbagai kemampuan, nilai, sikap, dan akhlak,
yang dituntut oleh masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan makmur serta
demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Agar fungsi dan tujuan pendidikan tercapai dan berjalan dengan baik, sekolah

membuat tata tertib. Proses pembelajaran berlangsung kondusif dan mampu

memicu setiap perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kurikulum sekolah.

Dalam pelaksanaannya diperlukan kedisiplinan dan kepatuhan dari masing-

masing individu yang terkait dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut.

Kenyataannya masalah yang sering terjadi dalam lingkungan sekolah adalah

kurang disiplinnya peserta didik dalam menaati tata tertib yang berlaku di

sekolah tersebut. Ketertiban peserta didik sering kali  menjadi suatu masalah di

sekolah, apalagi pada jenjang pendidikan sekolah menengah yang peserta
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didiknya beranjak dewasa dan mulai belajar mengenal jati diri yang dilakukan

melalui peniruan diri atau imitasi.

Pergaulan remaja yang tanpa arah dan pengawasan terhadap tingkah laku mereka

akan mempunyai kecenderungan mengarah pada pergaulan remaja yang negatif.

Banyak anggapan dari peserta didik bahwa tata tertib sekolah hanya membatasi

kebebasan mereka sehingga berakibat pelanggaran tata tertib di sekolah. Tanpa

disadari kebebasan yang tidak bertanggung jawab akan merugikan diri sendiri,

keluarga dan masyarakat. Pendidikan moral pada anak dimulai pada saat mereka

di lingkungan keluarga terutama orang tua melalui proses sosialisasi norma dan

aturan moral dalam keluarga sendiri serta lingkungan dekat dengan pergaulan

sosial anak atau teman sebaya. Kemudian saat anak masuk sekolah diperkenalkan

dan diajarkan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan dalam keluarga. Sekolah

sebagai tempat sosialisasi kedua setelah keluarga serta tempat anak dihadapkan

pada kebiasaan dan cara hidup bersama yang lebih luas ruang lingkupnya serta

ada kemungkinan dengan kebiasaan dan cara hidup dalam keluarganya, sehingga

berperan besar dalam menumbuhkan kesadaran moral diri anak.

Penanaman kebiasaan berbuat baik dan bersikap baik atau sebaliknya bersikap

dan berbuat buruk, pada tahap awal pertumbuhannya, anak dapat sangat

dipengaruhi oleh teman sebaya terhadap pelanggaran tata tertib sekolah. Teman

sebaya yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial berperan

penting dalam pembentukan perilaku anak karena subjek didik tidak saja lahir

sebagai pribadi bermoral atau berakhlak mulia. Lingkungan sekolah merupakan
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lembaga pendidikan yang dapat menunjang terjadinya rekontruksi sosial ke arah

masyarakat yang lebih baik, dan mengembangkan misi membentuk watak yang

baik dari anak bangsa.

Tata tertib sekolah merupakan bentuk perwujudan dari norma-norma yang ada

dalam masyarakat, baik norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan, dan

norma agama. Yaitu peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap

komponen sekolah yang diaturnya. Dengan adanya tata tertib sekolah

diharapakan terwujud sebuah keteraturan hidup di lingkungan sekolah, hingga

tujuan mendasar dari sekolah sebagai lembaga pendidik agar tercapai dengan

baik. Untuk itu diperlukan komitmen dan tanggung jawab yang besar dari pelajar

sebagai subjek utama dalam penegakan tata tertib yang ada.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekolah seperti memakai

seragam tidak sesuai dengan aturan sekolah, menggunakan handphone ketika

proses pembelajaran berlangsung, datang terlambat, membolos, berkelahi dan

sebagainya menunjukkan bahwa tingkat pengawasan guru terhadap peserta didik

kurang optimal dan kurang tegasnya pihak sekolah terhadap pelanggaran tata

tertib sekolah. Di sekolah tidak hanya guru bimbingan konseling yang bertugas

mengawasi dan menangani ataupun dalam hal yang berhubungan dengan

pelanggaran tata tertib sekolah, tetapi itu menjadi tugas bagi semua guru untuk

dapat memperhatikan, mengawasi, membimbing, dan mendidik akan hal-hal

yang berhubungan dengan pelaksanaan tata tertib sekolah.
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Menurut Mulyasa (2012:5), “Guru merupakan komponen paling menentukan

dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian

sentral, utama, dan pertama.”  Figur yang satu ini akan menjadi sorotan yang

strategis ketika berbicara masalah pendidikan. Guru memegang peran utama

dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal

disekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik terutama

dalam kedisiplinan peserta didik di sekolah. Guru merupakan komponen yang

sangat berpengaruh terhadap terciptanya lingkungan sekolah yang disiplin,

teratur, dan kondusif. Oleh karena itu tingkat pengawasan semua guru disekolah

sangat penting untuk perbaikan penurunan pelanggaran yang dilakukan oleh

peserta didik di sekolah. Pelanggaran terjadi karena tingkat pengawasan guru

yang kurang optimal, semakin lemah tingkat pengawasan guru maka akan

semakin meningkat pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik,

sebaliknya semakin tinggi tingkat pengawasan guru maka akan semakin

berkurang pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik.

Masa remaja adalah masa anak berhadapan dengan bertindak dan cara bernalar

berbeda dengan yang selama ini sudah menjadi kebiasaannya, anak mulai

ditantang untuk memilih dan mengambil keputusan sendiri, dimana mereka akan

meneruskan kebiasaan yang selama ini telah ditanamkan dalam keluarganya atau

mengambil jarak terhadapnya dan lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan

barunya di sekolah. Kondisi saat ini adalah ketika anak berada pada masa

memulai pilihan dirinya akan pendewasaan diri dari masa anak-anak ke dewasa.
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Selain itu, pada masa remaja ini pengaruh teman sebaya terhadap tingginya

pelanggaran tata tertib yang dilakukan di sekolah menjadi penentu dan pengaruh

terhadap perkembangan kepatuhan peserta didik tersebut.

Peran orang tua dalam kepedulian ketertiban sekolah sangat besar dalam

pembentukan psikologi peserta didik, karena waktu yang dipergunakan lebih

banyak di rumah dan lingkungannya. Orang tua sangat berpengaruh terhadap

perkembangan pribadi seorang anak. Orang tua merupakan contoh atau role

model bagi anak, karena baik buruknya sikap orang tua akan berpengaruh

terhadap kepribadian anak di lingkungan sosialnya. Keluarga akan membawa

pengaruh yang besar pada diri anak, sebab keluarga merupakan cerminan

kebiasaan anak dalam melakukan tingkah laku yang positif dalam berinteraksi

dengan lingkungan, salah satu kebiasaan yang dilakukan di rumah dengan

anggota keluarga misalnya ketika anak akan pergi bermain ataupun sekolah

berpamitan, salam, dan juga mencium tangan dengan anggota keluarga, ketika

anak kembali ke rumah maka hal itupun akan kembali dilakukan akibat dari

suatu kebiasaan yang dilakukan di rumah oleh anggota keluarga. Dilingkungan

sosial perkembangan anak memang banyak dipengaruhi oleh teman sebaya,

sebab anak lebih banyak berada di luar rumah dari pada berkumpul dengan

keluarga. Hal ini menyebabkan semakin menipisnya nilai-nilai budi pekerti atau

moral dalam diri anak tersebut.

Anak akan menganggap itu baik bila lingkungan sebayanya mengatakan baik,

anak akan merasa berpengaruh dalam kelompoknya apabila ia berhasil
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melakukan tindakan menyimpang. Tindakan ini akan terus berlanjut sebagai

akibat dari eksistensi anak dalam kelompoknya dan berimbas pada lingkungan

sekolah.

Berawal dari melanggar tata tertib sekolah hingga bertingkah laku kurang sopan

jika berbicara dengan guru, anak akan selalu mengembangkan pengaruh

menyimpangnya pada teman-teman di sekolah. Dalam kondisi seperti ini guru

menjadi obyek pelemparan kesalahan karena dianggap tidak berhasil dalam

mendidik peserta didik di sekolah, karena selain peran orang tua faktor yang

mempengaruhi siswa untuk mematuhi tata tertib sekolah adalah peran guru. Guru

adalah pendidik, pembimbing, pelatih, dan pengawas yang menjadi tokoh

panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Seorang

guru memiliki andil yang besar terhadap keberhasilan peserta didik dan

pembelajaran di sekolah. Guru sangat berpengaruh dalam membantu

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidup secara optimal.

Sikap dan tingkah laku guru sangat berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku

peserta didik di sekolah. Guru juga diberikan kepercayaan oleh masyarakat,

maka pundak guru diberikan tugas dan tanggung jawab yang berat. Mengemban

tugas memang berat, tapi lebih berat lagi mengemban tanggung jawab. Sebab

tanggung jawab guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi di luar sekolah.

Pembinaan yang harus guru berikan pun tidak hanya  berkelompok, tetapi juga

secara individual.
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Tata Tertib SMA Perintis 2 Bandar Lampung

Bentuk-bentuk peraturan sekolah SMA Perintis 2 Bandar Lampung sebagai berikut:

a. Hadir 15 menit sebelum jam belajar dimulai  (belajar dimulai pada pukul 07.30).

b. Terlambat hadir lebih dari 5 menit hrus menghdap guru piket.

c. Mengenakan seragam sekolah yang ditentukan.

d. Tidak keluar masuk kelas selama jam pelajaran berlangsung.

e. Tidak hadir tiga kali berturut-turut tanpa keterangan akan dikenakan sanksi.

f. Tidak diperkenankan 1) membawa senjata tajam, 2) berkelahi dengan siapapun di

dalam maupun di luar lingkungan sekolah, 3) berbicara kotor, menulis, mencoret-

coret, merusak milik sekolah, 4) merokok di kelas, 5) terlibat dalam narkotika, 6)

berambut gondrong/diwarnai/mode serta mengenakan sepatu warna.

g. Turut melaksanakan 10 K (Ketakwaan, Kerindangan, Keindahan, Keamanan,

Ketertiban, Kekeluargaan, Kebersihan, Keterbukaan, Keteladanan,

Kenyamanan).

h. Turut budayakan 5 S (Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun).

i. Mematuhi keputusan yang telah diputuskan oleh sekolah.

Bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah akan

dikenakan sanksi oleh pihak sekolah. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk

memberikan pelajaran kepada peserta didik agar lebih disiplin dalam menaati

peraturan yang berlaku dan diharapkan peserta didik akan jera dan tidak akan

mengulanginya lagi.
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Berikut sanksi terhadap pelanggaran tata tertib sekolah di SMA Perintis 2 Bandar

Lampung: a) teguran langsung oleh guru sebanyak tiga kali, b) surat panggilan

terhadap orang tua, c) membuat surat perjanjian, d) dikeluarkan dari sekolah.

Hal ini mau tidak mau menuntut guru selalu memperhatikan sikap, tingkah laku,

dan perbuatan anak didiknya, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi di luar

sekolah sekalipun. Peserta didik dapat memelihara, mengarahkan, ketekunan

dalam melakukan kegiatan sebagai pelajar. Bagi mereka aturan-aturan yang

diterapkan di sekolah adalah sekumpulan aturan yang dapat begitu saja dilanggar

tanpa mengindahkan guru-guru mereka di sekolah sebagai orang tua pengganti di

dalam proses belajar dan yang mengawasi semua sikap dan perilaku mereka di

lingkungan sekolah. Terlaksananya tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan

baik bila guru, aparat sekolah dan peserta didik telah saling mendukung terhadap

tata tertib sekolah itu sendiri, kurangnya dukungan dari peserta didik akan

mengakibatkan kurang berartinya tata tertib sekolah yang diterapkan disekolah.

Hal ini juga terjadi di sekolah SMA Perintis 2 Bandar Lampung, banyak peserta

didik yang melanggar tata tertib sekolah. Sebagaimana yang tampak pada tabel di

bawah ini:

Tabel 1.1 Rekapitulasi pelanggaran tata tertib oleh siswa kelas X dan  XI
SMA Perintis 2 Bandar Lampung dari tahun 2014-2016

No Tahun Jumlah
Pelanggaran

Jenis Pelanggaran

1 2014 480 Tidak memakai seragam sesuai ketentuan
sekolah, memakai sepatu berwarna,
menggunakan HP dikelas pada saat KBM
(kecuali pelajaran tertentu).

2 2015 406

3 2016 369

Sumber: Guru BK SMA Perintis 2 Bandar Lampung
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Berdasarkan tabel diatas masih banyak pelanggaran yang sering dilakukan oleh

peserta didik SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Diketahui pada periode tahun

pelajaran 2013/2014 terjadi pelanggaran 480 kasus, kemudian tahun 2014/2015

terjadi pelanggaran 406 kasus, dan pada tahun pelajaran 2015/2016 terjadi

pelanggaran sebanyak 369 kasus. Dari data tersebut diketahui bahwa dari tahun

2014 sampai tahun 2016 pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik semakin

meningkat karena di imbangi dengan jumlah peserta didik yang semakin tahun

semakin menurun.

Pelanggaran ini meliputi pelanggaran tidak memakai seragam sekolah sesuai

ketentuan, menggunakan handphone pada saat proses pembelajaran dikelas

berlangsung kecuali jika memang proses belajar diharuskan menggunakan

handphone, serta menggunakan sepatu berwarna dan tidak bertali. Hal ini

menunjukkan bahwa pelanggaran tata tertib sekolah semakin meningkat dan

tingkat pengawasan guru terhadap peserta didik semakin menurun.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti ingin

mengetahui tentang “Hubungan Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Dengan

Perilaku Peserta Didik di SMA Perintis 2 Bandar Lampung tahun Pelajaran

2016/2017”.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

a) Pentingnya peran semua guru, aparat sekolah dan peserta didik terhadap

pelaksanaan tata tertib di sekolah.

b) Kerjasama orang tua dan guru perlu ditingkatkan

c) Kurang disiplinnya peserta didik terhadap peraturan sekolah

d) Kurang tegasnya sanksi yang diberikan

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti memfokuskan kajian dan

bahasan tentang “Hubungan Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Dengan Perilaku

Peserta Didik di SMA Perintis 2 Bandar Lampung tahun Pelajaran 2016/2017”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah: “Adakah Hubungan Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Dengan Perilaku

Peserta Didik di SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”.

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan Hubungan Pelaksanaan Tata

Tertib Sekolah Dengan Perilaku Peserta Didik di SMA Perintis 2 Bandar

Lampung tahun Pelajaran 2016/2017”.
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1.5.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Kegunaan Teoritis

Penelitian teoritis ini berguna untuk menerapkan konsep-konsep

pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan, kajiannya tentang

Pendidikan Kewarganegaraan karena berkaitan dengan perilaku moral dan

akhlak pelajar sebagai remaja yang sedang dalam proses pencarian jati diri

dan secara khusus membahas materi yang berkaitan dengan ketertiban

hukum yang menjadi salah satu kewajiban sebagai warga negara yang

patuh terhadap peraturan hukum.

B. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Sebagai informasi bagi SMA Perintis 2 Bandar Lampung dalam

meningkatkan peran guru, aparat sekolah dan peserta didik terhadap

pelaksanaan tata tertib sekolah.

2. Meningkatkan wawasan ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan

kewarganegaraan yang mengkaji upaya pembentukan diri warga negara

yang memiliki: pengetahuan, sikap, dan nilai, serta perilaku nyata di

sekolah.

3. Sebagai bahan ajar untuk disampaikan untuk menjelaskan nilai-nilai

yang relevan.
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup ilmu pendidikan

khususnya Pendidikan Nilai Moral dan Pancasila, karena mengkaji tentang

upaya pembentukan diri warga negara yang memiliki pengetahuan,

keterampilan, sikap, nilai, serta perilaku nyata di sekolah.

1.6.2 Objek Penelitian

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah Hubungan Pelaksanaan Tata

Tertib Sekolah Dengan Perilaku Peserta Didik di SMA Perintis 2 Bandar

Lampung tahun Pelajaran 2016/2017”.

1.6.3 Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah Peserta Didik kelas X dan

XI SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

1.6.4 Tempat Penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah dilaksanakan di SMA Perintis 2 Bandar

Lampung.

1.6.5 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya Surat Izin Penelitian

Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung tanggal 14 Desember 2016 dengan Nomor 8193/UN26/3/PL/2016

dan Surat Izin Penelitian Nomor 2374/UN26/3/PL/2017 pada tanggal 28

Februari 2017 sampai selesai penelitian ini tanggal 15 Maret 2017.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Deskripsi Teoritis 

 

2.1.1 Pengertian Tata Tertib 

Ditinjau dari asal katanya tata tertib berasal dari dua kata yaitu tata dan tertib 

yang keduanya mempunyai arti sendiri-sendiri. Tata menurut kamus umum 

bahasa Indonesia diartikan aturan, sistem dan susunan, sedangkan tertib 

mempunyai arti peraturan. Jadi tata tertib menurut pengertian etimologi adalah 

sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi. 

 

Menurut Indrakusuma (2007:149), “Tata tertib ialah sederetan peraturan-

peraturan yang harus di taati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata 

kehidupan.” 

 

Menurut Langgulun (2012:70), “Tata tertib adalah susunan dan aturan dalam 

hubungan sesuatu bagian dengan bagian yang lain.” 

 

Adapun aturan yang dimaksud sesuai yang dimaksud Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan  tanggal 1 Mei No. 14/U/1974 dalam Nawawi (1986:206), “ Tata 

tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah 

sehari-hari dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya.”  
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Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tata tertib sekolah 

adalah susunan ketentuan peraturan yang harus ditaati yang mengatur 

kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi bagi yang 

melanggarnya. 

 

Untuk memperoleh ketertiban yang baik, maka diperlukan pendidikan tentang 

cara sopan santun, nilai moral dan sosial agar dapat hidup rukun di lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Setiap pendidikan moral yang bertujuan unuk 

membantu generasi penerus untuk mencapai ketertiban dan kedamaian harus 

memiliki tata tertib sekolah yang lengkap, yaitu yang menyangkut segala segi 

kehidupan di sekolah yang harus dilaksanakan, ditaati dan dilindungi bersama 

oleh segenap unsur yang ada di sekolah. 

 

Dengan demikian usaha  yang dilakukan dalam pendidikan tidak lain adalah 

untuk mengubah tingkah laku yang sedemikian rupa sehingga menjadi tingkah 

laku yang diinginkan.  

 

2.1.2 Tujuan Tata Tertib Sekolah 

Tata tertib sekolah tidak hanya membantu program sekolah, tapi juga untuk 

menunjang kesadaran dan ketaatan terhadap tanggung jawab. Sebab rasa 

tanggung jawab inilah yang merupakan inti dari kepribadian yang sangat perlu 

dikembangkan dalam diri anak, mengingat sekolah adalah salah satu 

pendidikan yang bertugas untuk mengembangkan potensi manusia yang 
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dimiliki oleh anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan manusia, 

baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. 

 

Adapun secara rinci tujuan tata tertib sekolah dapat dibedakan menjadi dua 

bagian, yaitu: 

1. Bagi anak didik 

a) Menginsafkan anak akan hal-hal yang teratur, baik dan buruk; 

b) Mendorong berbuat yang tertib dan baik serta meninggalkan yang baik 

atau buruk; 

c) Membiasakan akan ketertiban pada hal-hal yang baik; 

d) Tidak menunda pekerjaan bila dapat dikerjakan sekarang; 

e) Menghargai waktu seefektifitas mungkin. 

2. Bagi sekolah 

a) Ketenangan sekolah dapat tercipta; 

b) Proses belajar mengajar dapat berjalan lancar; 

c) Tercipta hubungan baik antara guru dengan peserta didik dan antara 

peserta didik yang satu dengan yang lain; 

d) Terciptanya apa yang menjadi tujuan dari sekolah tersebut. 

2.1.3 Unsur-unsur Tata Tertib Sekolah 

Untuk mewujudkan situasi yang tertib sebuah lembaga pendidikan, guru yang 

sering bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mengontrol berlakunya 

tata tertib. Tata tertib bisa berjalan apabila ada kerjasama antara guru dan 

peserta didik. Akan tetapi apabila tata tertib bisa berjalan maka tata tertib bisa 
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dibagi menjadi dua yaitu: ada yang berlaku untuk umum (seluruh lembaga 

pendidikan) maksudnya, sebuah tata tertib yang diberlakukan untuk semua 

kalangan yang ada di dalam sebuah lembaga itu, ada pula yang khusus (hanya 

untuk dikelas) maksudnya adalah tata tertib ini diberlakukan untuk peserta 

didik saja tidak berlaku untuk guru atau karyawan. Tata tertib yang berlaku 

untuk umum maupun khusus meliputi tiga unsur menurut Arikunto 

(2008:122) yaitu: 

a) Perbuatan atau perilaku yang diharuskan; 

b) Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku atau 

pelanggar tata tertib; 

c) Cara atau prosedur untuk menyampaikan tata tertib kepada subjek 

yang dikenai tata tertib tersebut; 

 

2.1.4 Macam-macam Tata Tertib Sekolah 

Seperti gambaran dalam anatomi manusia dari susunan kaki, badan dan 

kepala. Untuk itu ada berbagai macam tata tertib yang dapat diterapkan dalam 

suatu lembaga pendidikan. Diantara tata tertib Menurut Langgulun (2012:89) 

tersebut ialah: 

1. Tata tertib untuk seluruh personil lembaga pendidikan 

 

Tata tertib ini diperuntukkan atau berlaku bagi seluruh personil sekolah 

yang meliputi hubungan antara sesama manusia. Tujuan berlakunya tata 

tertib adalah agar kegiatan sekolah berlangsung secara efektif dalam 

suasana tenang, tenteram dan setiap personil dalam organisasi sekolah 

dapat merasakan puas karena terpenuhi kebutuhannya. 
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Tata tertib untuk seluruh personil sekolah dapat berbunyi sebagai berikut: 

a) Hormatilah dan  bersikap sopan terhadap sesama 

b) Hormatilah hak milik sesama warga 

c) Patuhilah semua peraturan sekolah 

d) Tata tertib umum untuk peserta didik 

2. Tata tertib umum untuk peserta didik 

a) Bawalah semua peralatan sekolah yang diperlukan 

b) Kenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan 

3. Tata tertib khusus untuk kegiatan belajar mengajar 

Dalam hal ini berkaitan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

proses belajar mengajar. Dalam tata tertib khusus ini ruang lingkup hanya 

pada waktu proses belajar mengajar di dalam kelas, jadi ruang lingkup tata 

tertib khusus ini lebih kecil dari tata tertib umum. 

2.1.5 Pentingnya Tata Tertib 

Adanya tata tertib sangat membutuhkan karena sedikit banyak akan 

menumbuhkan kedisiplinan ini harus dimulai dari pihak yang memberikan 

pengajaran. Dalam menanamkan disiplin pada anak harus konsisten artinya 

apa yang diperintahkan oleh subjek disiplin kepada obyek disiplin (peserta 

didik) subyek juga harus menjalankannya.    

 

 J.A. Comunius dalam Soetopo dan Wasty Sumanto (2006:142) 

mengemukakan pentingnya tata tertib sekolah yaitu: “Suatu sekolah yang 

tidak mempunyai tata tertib ibarat kincir yang tidak berair”. Adanya tata tertib 
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sekolah tentu dalam pelaksanannya harus seimbang antara guru dan peserta 

didik, karena kedua komponen tersebut termasuk objek yang patut dan pantas 

dikenai tata tertib. Menurut Arikunto (2008:123), “ Tata tertib menunjukkan 

pada patokan standar untuk aktfitas khusus.”, misalnya tentang penggunaan 

pakaian seragam, penggunaan laboratorium, mengikuti upacara bendera, 

mengerjakan tugas rumah, pembayaran SPP dan sebagainya. 

2.2 Pengertian Sanksi  

2.2.1 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.   



20 
 

Menurut Van Den Steenhoven dalam Hadikusuma (2009:114), “ Sanksi 

adalah unsur-unsur sebagai unsur hukum yaitu ancaman penggunaan paksaan 

fisik, otoritas resmi, penerapan ketentuan yang secara teratur, dan reaksi 

masyarakat yang tidak spontan sifatnya.”  

 

Menurut Satochid Kartanegara,  (2006:5), “Sanksi merupakan jaminan bagi 

diturutinya atau ditaatinya suatu norma.” 

 

Menurut Moedjiono Kartaprandjono, (2008:4), “Sanksi merupakan jaminan 

atau ancaman bagi pelanggar norma, yang dapat berfungsi untuk memaksa 

bagi orang yang tidak mematuhi norma- norma.”  

 

Menurut Mertokusumo (2011:76), “Sanksi adalah tidak lain merupakan 

reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial”.  

 

Jadi yang perlu diperhatikan oleh sekolah adalah sanksi yang diterapkan agar 

bersifat mendidik, tidak bersifat hukuman fisik, dan tidak menimbulkan 

trauma psikologis bagi peserta didik.  

 

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa sanksi adalah suatu 

perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh seseorang atau 

sekelompok orang terhadap orang lain akibat dari kelalaian perbuatan atau 

tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam 

lingkungan hidupnya. 
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2.2.2 Penerapan Sanksi  

Menurut T. Hani Handoyo (2009:157) adapun sasaran dari penerapan sanksi 

secara ringkas adalah sebagai berikut:  

a) Untuk memperbaiki perbuatan pelanggar.  

b) Untuk menghalangi para peserta didik yang lain melakukan kegiatan-

kegiatan yang serupa.   

c) Untuk menjaga berbagai standar kelompok agar tetap konsisten dan 

efektif.  

 

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 

peserta didik sehingga dapat menerimanya sebagai suatu hal yang ditujukan 

terhadap perilakunya bukan pribadinya.  

 

2.2.3 Jenis-jenis sanksi  

 

Menurut Umaedi, (2010:10), “Sanksi dapat diberikan secara bertahap dari 

yang paling ringan sampai yang paling berat.” Sanksi ini dapat berupa:  

a) Teguran lisan atau tertulis bagi yang melakukan pelanggaran ringan  

terhadap  ketentuan sekolah yang ringan. 

b) Hukuman pemberian tugas yang sifatnya mendidik, misalnya membuat  

rangkuman buku tertentu, menterjemahkan tulisan berbahasa inggris dan 

lain sebagainya.  

c) Melaporkan secara tertulis kepada orang tua peserta didik tentang 

pelanggaran yang  dilakukan putra putrinya.  
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d) Memanggil yang bersangkutan bersama orang tuanya agar yang 

bersangkutan tidak mengulangi lagi pelanggaran yang diperbuatnya.  

e)  Melakukan skorsing kepada peserta didik apabila yang bersangkutan 

melakukan  pelanggaran peraturan sekolah berkali-kali dan cukup berat.  

f)  Mengeluarkan yang bersangkutan dari sekolah, misalnya yang 

bersangkutan tersangkut perkara pidana dan perdata yang dibuktikan 

bersalah oleh pengadilan.  

    

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 peserta didik yang berlaku tidak disiplin, 

maupun terhadap peserta didik yang lain. Jika dampak atau hasil yang di 

harapkan dari kebijakan pemberian sanksi tidak ada, maka itu merupakan 

pekerjaan yang sia-sia.  

 

Pengaruh pemberian sanksi berkaitan dengan perilaku peserta didik yang 

diinginkan setelah pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah 

diperbuat peserta didik, pengaruh sanksi tidak hanya dilihat terhadap peserta 

didik yang menerimanya, tetapi juga terhadap peserta didik yang lain.  

Menurut Clemen (2011:47), ada beberapa pertanda yang menunjukkan bila 

hukuman dan disiplin sekolah mungkin tidak sesuai untuk diterapkan, 

sehingga anak sulit untuk mematuhi disiplin sekolah disebabkan oleh:  
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a) Seorang anak yang mempunyai citra diri yang sangat buruk dan sangat 

dipengaruhi oleh kegagalannya sendiri pasti membutuhkan penghargaan. 

b) 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.  

c) Seorang anak yang sangat manja dan takut melakukan tugasnya sendirian 

perlu diberikan penghargaan jika ia ternyata melaksanakan tugasnya tanpa 

bentuan orang lain. 

d) 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.  

e) Seorang anak yang sering memperhatikan citra diri yang negatif atau 

perasaan takut yang berlebihan adalah anak yang mungkin membutuhkan 

penghargaan.   

f) 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. 

A. 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 
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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 
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dilakukan mesti bersifat pedagogies, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik 

ke arah yang lebih baik.  

 

B. Prinsip-Prinsip Pemberian Penghargaan dan Hukuman  

1. Prinsip-Prinsip Pemberian Penghargaan  

a) Penilaian didasarkan pada ’perilaku’ bukan ’pelaku’ 

b) Pemberian penghargaan atau hadiah harus ada batasnya.  

c) Penghargaan berupa perhatian.  

d) Dimusyawarahkan kesepakatannya.  

e) Distandarkan pada proses, bukan hasil.  

2. Prinsip-Prinsip Pemberian Hukuman   

 

a) Kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman.  

b) Hukuman distandarkan pada perilaku. 

c) Menghukum tanpa emosi.  

 

2.3  Pengertian Perubahan Perilaku Siswa 

2.3.1 Pengertian Perilaku 

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas. Dalam wikipedia disebutkan perilaku 

manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan 

dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau 

genetika. Perilaku seseorang  dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, 

perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Dalam 

sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada 



26 
 

orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang 

sangat mendasar. 

 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2012: 118), “Perilaku adalah suatu aktivitas 

dari manusia itu sendiri.” 

 

Menurut Skinner sebagaimana dikutip oleh Soekidjo Notoatmodjo (2012: 21), 

“Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari 

luar (stimulus).”  

 

Menurut Surahman (2007:755) mengemukakan bahwa, “Perilaku 

didefinisikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau 

lingkungan.” 

 

Menurut Sukmadinata (2007:41) mengemukakan bahwa. “Perilaku atau 

kegiatan individu menyangkut hal-hal yang dia sadari dan juga yang dia tidak 

sadari.” 

 

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa perilaku merupakan suatu tanggapan 

atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan yang saling 

mempengaruhi secara sadar ataupun tidak disadari yang dapat dibentuk 

sebaga hasil dari belajar yang timbul dengan sendirinya dari adanya rangsang 

yang mengenai individu tersebut. 
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2.3.2 Pengertian Peserta Didik 

Peserta didik menurut pasal 1 ayat (4) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 

didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia melalui jalur jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu. 

 

Menurut Hamalik (2008:99) mengemukakan bahwa, “Siswa adalah salah satu 

komponen dalam pengajaran, disamping faktor guru, tujuan, dan metode 

pengajaran.” 

 

Sedangkan meurut J.Looke dalam Hamalik (2008:100) berpendapat bahwa, 

“Jiwa anak bagaikan tabularasa, sebuah meja lilin yang dapat ditulis dengan 

apa saja bagaimana keinginan si pendidik, tidak ada bedanya dengan sehelai 

kertas putih yang dapat ditulis dengan tinta berwarna apa saja, merah atau 

hitam, dan sebagainya." 

 

 Dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan unsur penentu dalam 

proses belajar mengajar. Tanpa adanya peserta didik tidak akan terjadi proses 

pengajaran. Hal ini disebabkan peserta didik yang membutuhkan pengajaran 

guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik.  

2.3.3 Teori Tentang Perubahan Perilaku  

A. Teori Stimulus-Organisme-Respons (SOR) 

Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003:118), 

merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang 
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terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi 

melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme 

tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau 

Stimulus – Organisme – Respon. 

 

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat 

dibedakan menjadi dua (Notoatmodjo, 2010:120) : 

1. Perilaku tertutup (convert behavior) 

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk 

terselubung atau tertutup (convert).  

2. Perilaku terbuka (overt behavior) 

Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan 

perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang 

berkomunikasi dengan organisme.  

 

Menurut Hosland, et al  dalam Notoatmodjo, (2010:121), “Proses perubahan 

perilaku pada hakekatnya sama dengan proses belajar.” Proses perubahan 

perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri 

dari : 

a) Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organisme dapat diterima atau 

ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti 

stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti 

disini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian 

dari individu dan stimulus tersebut efektif. 
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b) Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima) maka 

ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. 

c) Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi 

kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya 

(bersikap). 

d) Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka 

stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut 

(perubahan perilaku). 

Selanjutnya teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah hanya apabila 

stimulus (rangsang) yang diberikan benar-benar melebihi dari stimulus 

semula. Stimulus yang dapat melebihi stimulus semula ini berarti stimulus 

yang diberikan harus dapat meyakinkan organisme. Dalam meyakinkan 

organisme ini, faktor reinforcement memegang peranan penting. 

B. Teori Festinger (Dissonance Theory) 

Menurut Finger dalam  Notoatmodjo, (2010:122), teori ini telah banyak 

pengaruhnya dalam psikologi sosial. Teori ini sebenarnya sama dengan 

konsep imbalance (tidak seimbang). Hal ini berarti bahwa keadaan cognitive 

dissonance merupakan keadaan ketidakseimbangan psikologis yang diliputi 

oleh ketegangan diri yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kembali. 

Apabila terjadi keseimbangan dalam diri individu maka berarti sudah tidak 

terjadi ketegangan diri lagi dan keadaan ini disebut consonance 

(keseimbangan). Dissonance (ketidakseimbangan) terjadi karena dalam diri 

individu terdapat 2 elemen kognisi yang saling bertentangan. Yang dimaksud 
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elemen kognisi adalah pengetahuan, pendapat, atau keyakinan. Apabila 

individu menghadapi suatu stimulus atau objek dan stimulus tersebut 

menimbulkan pendapat atau keyakinan yang berbeda / bertentangan di dalam 

diri individu sendiri maka terjadilah dissonance. 

C. Teori Fungsi 

Teori ini berdasarkan anggapan bahwa perubahan perilaku individu itu 

tergantung kepada kebutuhan. Hal ini berarti bahwa stimulus yang dapat 

mengakibatkan perubahan perilaku seseorang apabila stimulus tersebut dapat 

dimengerti dalam konteks kebutuhan orang tersebut. 

Menurut Katz dalam Notoatmodjo (2010:123), “Perilaku dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan individu yang bersangkutan.” Katz berasumsi bahwa : 

a) Perilaku itu memiliki fungsi instrumental, artinya dapat berfungsi dan 

memberikan pelayanan terhadap kebutuhan 

b) Perilaku dapat berfungsi sebagai defence mecanism atau sebagai 

pertahanan diri dalam menghadapi lingkungannya.  

c) Perilaku berfungsi sebagai penerima objek dan memberikan arti. Dalam 

peranannya dengan tindakannya itu, seseorang senantiasa menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya.  

d) Perilaku berfungsi sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang dalam 

menjawab suatu situasi. Nilai ekspresif ini berasal dari konsep diri 

seseorang dan merupakan pencerminan dari hati sanubari. 
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Teori ini berkeyakinan bahwa perilaku itu mempunyai fungsi untuk 

menghadapi dunia luar individu dan senantiasa menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya menurut kebutuhannya. Oleh sebab itu didalam kehidupan 

manusia, perilaku itu tampak terus-menerus dan berubah secara relatif. 

D. Teori Kurt Lewin 

 

Menurut Kurt Lewin dalam Notoatmodjo (2010:127), “Perilaku manusia 

adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong 

(driving forces) dan kekuatan-kekuatan penahan (restrining forces). Perilaku 

ini dapat berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan 

tersebut di dalam diri seseorang. 

 

Sehingga ada 3 kemungkinan terjadinya perubahan perilaku pada diri 

seseorang itu, yakni : 

a) Kekuatan-kekuatan pendorong meningkat. Hal ini terjadi karena adanya 

stimulus-stimulus yang mendorong untuk terjadinya perubahan-perubahan 

perilaku. Stimulus ini berupa penyuluhan-penyuluhan atau informasi-

informasi sehubungan dengan perilaku yang bersangkutan.  

b) Kekuatan pendorong meningkat, kekuatan penahan menurun. Dengan 

keadaan semacam ini jelas juga akan terjadi perubahan perilaku.  

E. Teori WHO  

WHO menganalisis bahwa yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu 

adalah : 
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1. Pemikiran dan perasaan (thougts and feeling), yaitu dalam bentuk 

pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan dan penilaian seseorang 

terhadap objek (objek kesehatan). 

a)  Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sendiri atau pengalaman  orang 

lain. 

b)  Kepercayaan sering atau diperoleh dari orang tua, kakek, atau nenek.  

Seseorang menerima kepercayaan berdasarkan keyakinan dan tanpa 

adanya pembuktian terlebih dahulu. 

c) Sikap menggambarkan suka atau tidak suka seseorang terhadap objek. 

Sikap sering diperoleh dari pengalaman sendiri atau orang lain yang 

paling dekat. Sikap membuat seseorang mendekati atau menjauhi orang 

lain atau objek lain. Sikap positif terhadap tindakan-tindakan kesehatan 

tidak selalu terwujud didalam suatu tindakan tergantung pada situasi 

saat itu, sikap akan diikuti oleh tindakan mengacu kepada pengalaman 

orang lain, sikap diikuti atau tidak diikuti oleh suatu tindakan berdasar 

pada banyak atau sedikitnya pengalaman seseorang. 

2. Tokoh penting sebagai Panutan. Apabila seseorang itu penting untuknya, 

maka apa yang ia katakan atau perbuat cenderung untuk dicontoh. 

3. Sumber-sumber daya (resources), mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga 

dan sebagainya. 

4. Perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai dan penggunaan sumber-sumber di 

dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup (way of life) 

yang pada umumnya disebut kebudayaan. Kebudayaan ini terbentuk dalam 
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waktu yang lama dan selalu berubah, baik lambat ataupun cepat sesuai 

dengan peradaban umat manusia (Notoatmodjo, 2003). 

 

2.3.4 Perkembangan Moral 

Perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang 

menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan 

manusia terjadi perubahan-perubahan yang banyak bersifat tetap tidak dapat 

diulangi. Perkembangan menunjukkan pada perubahn-perubahan dalam suatu 

arah yang bersifat tetap dan maju. 

 

Menurut Ahmadi (2008:6), “Perkembangan merupakan suatu perubahan dan 

perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif.”  Perkembangan 

tidak ditekankan dari segi material, melainkan pada segi fungsional. Dari 

uraian ini perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan kualitatif dari 

pada fungsi-fungsi. 

Setiap fungsi yang disebutkan di atas, baik yang jasmaniah maupun yang 

kejiwaan, dapat mengalami perubahan. Perubahan yang bersifat kualitatif 

tidak dapat dikatakan sebagai perkembangan. Oleh karena peerkembangan 

menyangkut berbagai fungsi, baik jasmaniah maupun rohaniah, maka akan 

salah apabila kita beranggapan bahwa perkembangan adalah semata-mata 

sebagai perubahan atau proses psikologis. 

Menurut Mulyadi (2008:20) ,” Perkembangan (development) mengandung 

pengertian sebagai suatu konsep perubahan manusia yang mengarah pada 
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kualitas substansi perilakunya, akibat proses perubahan fisik maupun proses 

pembelajaran.” 

Menurut Herbert Sorenson dalam Ahmadi (2009:7) “Perkembangan adalah 

suatu proses perubahan yang dapat mencerminkan sifat-sifat mengenai gejala 

psikologis yang nampak.” 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

adalah suatu proses perubahan manusia mengenai psikologis yang nampak 

yang mengarah pada kualitas substansi perilakunya, akibat proses perubahan 

fisik maupun proses pembelajaran. 

2.3.5 Teori Prinsip-Prinsip perkembangan dari Paul Baltes 

Menurut Paul Baltes bersama rekan kerjanya Papalia, Old, Fieldman dalam 

dalam Mulyadi (2008:21) menemukan enam prinsip yaitu; 1) Perkembangan 

berlangsung sepanjang hayat manusia, 2) perkembangan ditandai dengan 

kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan mengabaikan pengalaman 

yang lain, 3) pengaruh faktor biologi dan sosio-budaya terhadap 

perkembangan bersifat relatif, 4) perkembangan manusia melibatkan stimulus 

internal dan eksternal, 5) perkembangan bersifat plastis, fleksibel, dan 

berubah-ubah, 6) perkembangan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya dan 

sejarah.    
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2.3.6 Teori Perkembangan Moral 

A. Teori Piaget 

Teori Piaget (1896-1980) menyusun teori perkembangan moralnya yang 

dikenal sebgai teori struktural kognitif. Teori ini melihat perkembangan 

moralnya yang dikenal sebagai teori struktural-kognitif. Teori ini melihat 

perkembangan moral sebgai sebuah hasil interaksi antara pelaksanaan aturan, 

pengikut atau pembuatnya secara individual dengan kerangka jalinan aturan 

yang bersangkutan yang menu njukkan esensi moralitas itu. Menurut Kurtines 

(dalam Muchson & Samsuri, 2013:50), “Fokus teori ini ada pada sikap, 

perasaan (afeksi), serta kognisi dari individu terhadap perangkat aturan yang 

bersangkutan.” 

 

B. Teori Kohlberg 

Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg merupakan pengembangan 

teori struktural-kognitif yang telah dilakukan Piaget sebelumnya. Diatas 

bangunan teori Piaget itu, Lawrence Kohlberg mengusulkan suatu teori 

perkembangan pemikiran moral (teori development cognitive). Teori ini 

menyatakan bahwa setiap individu melalui sebuah “urutan berbagai tahapan” 

(invariant sequence of stages) moral. Tiap-tiap tahap ditandai oleh struktur 

mental khusus (distinctive) yang diekspresikan dalam  bentuk khusus 

penalaran moral.  
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2.3.7 Tahap-Tahap Perkembangan Moral 

Menurut Muchson dan Samsuri (2013:54) tahap-tahap perkembangan moral 

menurut Kohlberg sebagai berikut: 

A. Tahap Pra-Konvensional 

Pada tahap ini seseorang sangat tanggap terhadap aturan-aturan kebudayaan 

dan penilaian baik buruk, tetapi ia menafsirkan baik buruk ini dalam rangka 

maksimalisasi kenikmatan atau akibat-akibat fisik dari tindakannya (hukuman 

fisik, penghargaan, tukar menukar kebaikan). Kecenderungan utamanya dalam 

interaksi dengan orang lain adalah menghindari hukuman atau mencapai 

maksimalisasi kenikmatan (hedonist), tingkat ini dibagi dua tahap: 

Tahap 1: Orientasi hukuman dan kepatuhan 

Tahap 2: Orientasi instrumentalistis 

B. Tahap Konvensional 

Pada tahap ini seseorang menyadari dirinya sebagai seorang individu di 

tengah-tengah keluarga, masyarakat dan bangsanya. Keluarga, masyarakat, 

bangsa dinilai memiliki kebenarannya sendiri, karena jika menyimpang dari 

kelompok ini akan terisolasi. Maka itu, kecenderungan orang pada tahap ini 

adalah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat dan 

mengidentifikasi dirinya terhadap kelompok sosialnya. Kalau pada tingkat 

pra-konvensional perasaan dominan adalah takut, pada tingkat ini perasaan 

dominan adalah malu. Tingkat ini terdiri dari dua tahap: 

Tahap 3: Orientasi kerukunan atau good boy-nice girl  

Tahap 4: Orientasi ketertiban masyarakat 
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C. Tahap Pasca-Konvensional atau Tingkat Otonom 

Pada tahap ini , orang bertindak sebagai subyek hukum dengan mengatasi 

hukum yang ada. Orang pada tahap ini sadar bahwa hukum merupakan 

kontrak sosial demi ketertiban dan kesejahteraan umum, maka jika hukum 

tidak sesuai dengan martabat manusia, hukum dapat dirumuskan kembali. 

Perasaan yang muncul pada tahap ini adalah rasa bersalah dan yang menjadi 

ukuran keputusan moral adalah hati nurani. Tingat ini terdiri dari dua tahap: 

Tahap 5: Orientasi kontrak sosial 

Tahap 6: Orientasi prinsip etis universial 

2.3.8 Teori Behaviorisme Skinner  

Behaviorisme dari Skinner (1904) dalam Gunarsa (2013:23) menyatakan 

bahwa perkembangan adalah tingkah laku. Tingkah laku diperoleh dari 

proses-proses belajar dan hubungannya dengan perubahan tingkah laku. 

Pengertian dari Operant conditioning paradigm yakni mengubah sesuatu 

aspek tingkah laku yang tidak dikehendaki menjadi sesuatu tingkah laku yang 

diinginkan, melalui rangsang-rangsang yang diatur secara tertentu. 

Kondisioning operant ini meliputi proses-proses belajar untuk 

mempergunakan otot-otot secara sadar, memberikan jawaban dengan otot-otot 

ini dan mengikutinya dengan pengulangan sebagai penguatan, tapi hal ini 

masih dipengaruhi oleh rangsangan yang ada dalam lingkungan. Penguatan 

rangsang yang terencana penting dalam kondisioning operant agar tingkah 

laku yang baru dapat terus diperlihatkan.  
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2.4 Kajian Penelitian yang Relevan 

A. Tingkat Lokal 

Penelitian dilakukan oleh Yuni Maya Sari, Program Studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung dengan judul “ Hubungan Antara Implementasi Pendidikan Karakter 

Di Sekolah Dengan Perilaku Sosial Siswa Kelas XII IPS SMA Negeri 10 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011”, tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

dan menganalisis hubungan antara implementasi pendidikan karakter di sekolah 

dengan perilaku sosial siswa kelas XI IPS SMA Negeri 10 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2010/2011. 

 

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan sampel berjumlah 24 orang 

responden dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan rumus Product Moment. Berdasarkan hasil pengujian hubungan, 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang nyata antara implementasi 

pendidikan karakter di sekolah dengan perilaku sosial siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 10 Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011 dengan tingkat keeratan 

0,77 sehingga hubungan antara implementasi pendidikan karakter di sekolah 

dengan perilaku sosial siswa tergolong dalam kriteria hubungan yang erat.  

 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut sudah sangat jelas 

berbeda, dari hal yang paling mendasar yaitu yang diteliti adalah Hubungan 

Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Dengan Perilaku Peserta Didik di SMA Perintis 

2 Bandar Lampung Tahun pelajaran 2016/2017. 
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B. Tingkat Nasional 

Penelitian dilakukan oleh Dwi Bintang Rahmawati Jurusan Fakultas Ilmu Sosial 

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri 

Surabaya dengan judul “Hubungan Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Dengan 

Pendidikan Moral Di Smp Negeri 11 Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan pelaksanaan tata tertib sekolah dengan pendidikan moral 

serta mendeskripsikan kendala dan upaya penanganannya terhadap pelaksanaan 

tata tertib sekolah dengan pendidikan moral di SMP Negeri 11 Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan 

korelasi yang dilakukan di SMP Negeri 11. Teknik pengumpulan data 

diantaranya angket, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan 

analisis deskriptif kuantitatif dan analisis rumus korelasi product moment. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pelaksanaan tata 

tertib sekolah dengan pendidikan moral sebesar 0,279 yang berarti memiliki 

hubungan yang rendah dan arah hubungan positif.  

 

C. Tingkat Internasional 

Penelitian dilakukan oleh Susan I. Kent dari Education Institute Statistik 

Pendidikan dengan judul “Pengawasan Guru Mahasiswa: Praktek Bekerjasama 

Guru Disiapkan dalam Pengawasan Course Klinis. 
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2.5 Kerangka Pikir 

Dari uraian di atas dapat diketahui pelaksanaan tata tertib sekolah akan dapat 

berjalan dengan baik bila guru, aparat sekolah dan siswa telah saling mendukung 

terhadap tata tertib sekolah itu sendiri, kurangnya dukungan dari siswa akan 

mengakibatkan kurang berartinya tata tertib sekolah yang diterapkan disekolah. 

 

Oleh karena itu peranan guru dan aparat sekolah sangat penting dalam 

pelaksanaan tata tertib disekolah akarena hal itu erat sekali hubungannya dengan 

perilaku peserta didik sebab dengan terlaksananya tata tertib sekolah yang baik 

dengan kerjasama guru dan aparat sekolah maka peserta didik akan mengalami 

perubahan perilaku yang baik, sebaliknya jika peran guru dan aparat sekolah 

kurang maka peserta didik akan lebih cenderung melakukan perilaku yang 

kurang baik seperti pelanggaran peraturan sekolah.  

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Tata Tertib 

(X): 

1) Penegakan yang 

dilakukan oleh siswa 

2) Penegakan yang 

dilakukan oleh guru 

3) Kendala-kendala 

pelaksanaan tata tertib 

sekolah 

 

 

4)  

Perilaku Peserta Didik 

(Y): 

1) Perilaku tertutup 

2) Perilaku terbuka 
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2.6 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah, teori dan kerangka pikir maka hipotesis 

yang peneliti ajukan adalah: 

Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan antara hubungan pelaksanaan tata tertib 

sekolah dengan perilaku peserta didik di SMA Perintis 2 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2016/2017. 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara hubungan pelaksanaan tata tertib 

sekolah dengan perilaku peserta didik di SMA Perintis 2 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2016/2017. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif karena metode deskriptif metode yang bertujuan untuk membuat 

penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan 

sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dengan pendekatan penelitian 

kuantitatif, yaitu “Metode ilmiah yang analisisnya dengan menggunakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran data dan hasilnya.” Arikunto (2006:12).  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Silaen & Yayak Heriyanto (2013:93), “Populasi adalah keseluruhan 

dari objek atau individu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang 

akan diteliti.” Populasi juga disebut dengan universum (universe) yang berarti 

keseluruhan, dapat berupa benda hidup atau benda mati. Populasi dapat 

terbatas  (finit), dapat pula tidak terbatas (infinit) jumlahnya. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X dan XI SMA 

Perintis 2 Bandar Lampung sebanyak 623 peserta didik. 



43 

 

Tabel 3.1: Jumlah peserta didik kelas X dan XI semester ganjil SMA 

                 Perintis 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 

 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 X 145  

peserta didik 

173  

peserta didik 

318  

peserta didik 

 

2 

XI 143  

peserta didik 

162 

 peserta didik 

305  

peserta didik 

Jumlah 288  

peserta didik 

335 

 peserta didik 

623 

 peserta didik 

Sumber: Bagian Tata Usaha SMA Perintis 2 Bandar Lampung 
 

3.2.2 Sampel 
 

Menurut Silaen & Yayak Heriyanto (2013:93), “Sampel adalah sebagian dari 

populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamati 

karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut 

yang dianggap mewakili populasi.” 

Dalam menentukan sampel, apabila populasinya kurang dari 100 maka lebih 

baik diambil semua, sehingga merupakan penelitian populasi. Tetapi jika 

populasinya lebih dari 100 maka dapat diambil 10%-20% atau 20%-25%.  

Berdasarkan teori di atas, karena jumlah populasi dalam penelitian ini lebih 

dari 100, maka sampel penelitian ini diambil 10% dari 623 peserta didik 

berarti 10% x 623 = 62,3 dibulatkan menjadi 62.  

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Jadi 
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sampel penelitian ini berjumlah 62 peserta didik dari kelas X dan XI SMA 

Perintis 2 Bandar Lampung. 

Sebagaimana tampak pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.2 Jumlah sampel peserta didik kelas X dan XI semester ganjil 

SMA Perintis 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 

 

No Kelas Jumlah Jumlah Sampel 

1 X 318  

peserta didik 

318 x 10% = 31,8 

2 XI 305 

 peserta didik 

305 x 10% = 30,5 

Jumlah 623 

 peserta didik 

62,3 dibulatkan 62  

Sumber: Bagian Tata Usaha SMA Perintis 2 Bandar Lampung 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis membedakan dua variabel yaitu variabel bebas sebagai 

variabel yang mempengaruhi (X) dan variabel terikat sebagai variabel yang dipengaruhi 

(Y) yaitu: 

3.3.1 Variabel bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tata tertib. 

3.3.2 Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku peserta didik. 
 

3.4 Definisi Konseptual 

 

3.4.1 Pelaksanaan Tata Tertib 

 

Pelaksanaan tata tertib sekolah adalah tindakan-tindakan peserta didik yang 

sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan tata tertib sekolah. 
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3.4.2 Perilaku Peserta Didik 

Perilaku peserta didik adalah penilaian terhadap tindakan-tindakan yang 

dilakukan peserta didik sesuai dengan nilai-nilai norma ataupun nilai yang ada 

dalam masyarakat yang sudah ada sebelumnya dalam suatu kelompok sosial 

akibat adanya rangsangan sesuai dengan aturan sekolah. 

 

3.5 Definisi Operasional 

3.5.1 Pelaksanaan Tata Tertib 

Pelaksanaan tata tertib adalah penilaian terhadap baik dan buruknya semua 

anggota sekolah baik guru, aparat sekolah maupun peserta didik dalam 

menaati peraturan yang disepakati. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tata tertib sekolah 

dengan indikator: 

1) Pelaksanaan yang dilakukan oleh peserta didik 

2) Pelaksanaan yang dilakukan oleh guru 

3) Kendala-kendala pelaksanaan tata tertib 

 

3.5.2 Perilaku Peserta Didik 

Perilaku peserta didik merupakan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang 

dilakukan peserta didik di sekolah yang terjadi akibat adanya rangsangan. 

 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku peserta didik dengan 

indikator: 
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1. Perilaku tertutup 

2. Perilaku terbuka 

 

3.6 Rencana Pengukuran Variabel 

A. Pelaksanaan tata tertib sekolah dalam penelitian ini dapat diukur melalui 

indikator pelaksanaan yang dilakukan oleh peserta didik, pelaksanaan yang 

dilakukan oleh guru, dan kendala-kendala pelaksanaan tata tertib sekolah. 

Besarnya tingkatan meliputi: 

1. Terlaksana 

2. Kurang Terlaksana 

3. Tidak Terlaksana  

B. Perilaku peserta didik dalam penelitian ini dapat diukur dari perilaku tertutup 

dan perilaku terbuka peserta didik. Besarnya tingkatan meliputi: 

1. Baik 

2. Kurang Baik 

3. Tidak Baik 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dalam masalah ini, maka terlihat 

pengumpulan data yang dipakai adalah: 
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3.7.1 Teknik Pokok 

A. Teknik Angket 

Metode angket adalah metode utama menggali data dalam penelitian ini. 

Angket merupakan metode yang menggunakan sejumlah daftar pertanyaan 

tertulis yang harus di isi oleh responden. Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket yang disusun dengan 

menyediakan alternatif jawaban sehingga memudahkan responden dalam 

memberi jawaban dan memudahkan peneliti dalam menganalisa. Adapun 

yang menjadi responden adalah peserta didik  yang menjadi sampel.  

 

Teknik angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan cara membuat sejumlah daftar pertanyaan yang diajukan kepada 

responden. Dengan maksud menjaring data dan informasi langsung dari 

responden bersangkutan. Sasaran angket adalah peserta didik  SMA Perintis 2 

Bandar Lampung. Untuk mengetahui adakah hubungan pelaksanaan tata tertib 

sekolah dengan perubahan perilaku peserta didik  di SMA Perintis 2 Bandar 

Lampung. 

Angket dalam penelitian ini dipakai karena data yang diperlukan adalah 

angka-angka berupa skor nilai, untuk memperoleh data utama dan dianalisis. 

Dalam setiap tes memiliki tiga alternatif jawaban dan masing-masing 

mempunyai skor dan bobot nilai yang berbeda, yaitu: 

1. Untuk jawaban (a) diberi skor 3 

2. Untuk jawaban (b) diberi skor 2 
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3. Untuk jawaban (c) diberi skor 1   

 

3.7.2 Teknik Penunjang 

A. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada peserta didik  dan guru, 

untuk melengkapi data yang belum lengkap atau terjawab melalui angket. 

Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan peserta didik dan 

guru yang ada di SMA Perintis 2 Bandar Lampung.  

3.7.3 Teknik Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mencari data-data sekunder yang berhubungan 

dengan masalah penelitian, dalam kaitannya untuk melengkapi data primer. 

Data-data tersebut antara lain jumlah siswa, jumlah guru, keadaan sekolah, 

maupun data lain yang menunjang penelitian.  

 

3.8 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.8.1 Uji Validitas 

Menurut Arikunto, (2010:211), “Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen.” 

 Penentuan validitas soal dalam penelitian ini dilakukan control langsung 

terhadap teori yang melahirkan indiktor-indikator variabel yang disesuaikan 

dengan isi butir soal yang dilakukan melalui koreksi dan konsultasi dengan 

pembimbing. 
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Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah (logical validity), 

dengan cara judgment yaitu dengan mengkonsultasikan kepada dosen 

pembimbing skripsi. Berdasarkan konsultasi tersebut diadakan revisi atau 

perbaikan sesuai keperluan. 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2010:221), reliabilitas menunjukkan bahwa “Sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik.”  Untuk membuktikan alat 

pengumpulan data maka diadakan uji coba angket. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

 

a. Melakukan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden. 

b. Untuk menguji reliabilitas angket yang digunakan belah dua atau ganjil 

genap. 

c. Kemudian mengkorelasikan kelompok ganjil genap dengan korelasi 

product moment yaitu: 

   

  

      








2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

 

Keterangan: 

rxy  : Hubungan Variabel X dan Y 

X  : Variabel bebas 

Y  : Variabel terikat 

N  : Jumlah responden 

(Arikunto, 2010:213) 
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Selanjutnya menggunakan rumus Spearman Brown (Hadi, 2008:37) agar 

diketahui koefisien seluruh item.       

 
gg

gg
r

r

r

xy



1

2
 

Keterangan : 

rxy  : Koefisien reliabilitas seluruh tes 

rgg  : Koefisien korelasi item ganjil genap 

 

Adapun kriteria menurut Malo (1989:138), adalah sebagai berikut: 

0,90-1,00 : Reliabilitas tinggi 

0,50-0,89 : Reliabilitas sedang 

0,0 – 0,49 : Reliabilitas rendah 

3.9 Teknik Analisis Data 

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Dalam penelitian 

ini menggunakan suatu analisis data kuantitatif yaitu dengan menguraikan kata-

kata dalam kalimat serta angka secara sistematis. Teknik analisis data dilakukan 

setelah terkumpulnya data-data dengan cara mengidentifikasi data, menyeleksi 

dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data serta menyusun data. Untuk mengelola 

dan menganalisis data dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Hadi 

(2005:39), yaitu: 

 
K

NRNT
I




 

 Keterangan : 

 I : Interval 

 NT : Nilai Tertinggi 

 NR : Nilai Terendah 

 K : Kategori 
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Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase menurut Ali (1993:184) digunakan 

rumus sebagai berikut: 

%100
N

F
P  

Keterangan : 

P : Besarnya persentase 

F : Jumlah alternatif jawaban 

N : Jumlah antar item dan responden 

 

Untuk menafsirkan banyaknya persentase menurut Ali (1993:184) yang diperoleh 

digunakan kriteria sebagai berikut: 

76% - 100% : Baik 

56% -  75%  : Cukup 

40% - 55%  : Kurang baik 

0% - 39%  : Tidak baik 

  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh maka digunakan rumus Chi Kwadrat: 

 
EPJ

EijOij
X

K

PJ

B

JP

2

2 
 



 

Keterangan : 

2X   : Chi Kuadrat 




B

JP

 : Jumlah baris 




K

PJ

 : Jumlah kolom 

Oij  : Banyak data yang diharapkan terjadi 

Eij  : Banyak data yang dihasilkan pengamatan 

(Sudjana, 2012:280) 
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Dengan kriteria uji sebagai berikut: 

a. Jika 2X  hitung lebih besar atau sama dengan 2X  tabel dengan taraf signifikan 

5% hipotesis diterima. 

b. Jika 2X hitung lebih kecil atau sama dengan 2X tabel dengan taraf signifikan 

5% maka hipotesis ditolak. 

Kemudian untuk menguji keeratan hubungan dan membuktikan hipotesis 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen digunakan rumus 

koefisien kontingensi sebagai berikut: 

nx

x
C




2

2

 

Keterangan : 

C  : Koefisisen kontingensi  

2X   : Kai kuadrat 

N  : Jumlah sampel 

Silaen & Yayak Heriyanto (2013:210) 

Agar C yang diperoleh dapat dipakai untuk derajat, maka harga C dibandingkan 

dengan koefisien maksimum bisa terjadi maka harga C maksimum ini dapat 

dihitung dengan rumus: 

m

m
Cmaks

1
  

Keterangan : 

maksC  : Koefisien kontingensi maksimum 

M  : Harga maksimum antara baris dan kolom 

I  : Bilangan konstanta 

Sudjana (2005:282) 
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Dengan kriteria uji pengaruh makin dekat dengan harga C makin besar maks 

derajat asosiasi antar faktor. Kemudian dijadikan patokan untuk menentukan 

tingkat keeratan hubungan dengan langkah sebagai berikut: 

€
maks

KAT
C

C
  

Keterangan : 

C  = Koefisien kontingensi 

maksC  = Koefisien kontingen maksimum 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian data dan pembahasan yang dilakukan maka 

berkorelasi negatif penegakan tata tertib yang dilakukan guru kurang terlaksana, 

perilaku peserta didik kurang baik cenderung lebih meningkat. Dengan derajat 

keeratan hubungan antar variabel koefisien kontingensi C hit  sebesar 27,71 dan 

kontingensi maksimum C maks 0,82 diperoleh 0,56 yang berada pada kategori 

tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata tertib sekolah kurang 

terlaksana dan perilaku peserta didiknya kurang baik. Maka terdapat hubungan 

yang erat antara pelaksanaan tata tertib sekolah dengan perilaku peserta didik di 

SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. 
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5.2 Saran 

Penelitian ini disertai dengan saran dari penulis bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan penelitian ini. 

a) Bagi Kepala Sekolah, sebaiknya lebih tegas dalam pengawasan pelaksanaan 

tata tertib sekolah, baik yang dilakukan oleh guru maupun peserta didik.  

b) Bagi para guru, guru sebaiknya harus dapat memberikan teladan untuk dicontoh 

dalam pelaksanaan tata tertib sekolah karena guru adalah pihak utama sekolah 

dalam pemberian sanksi. 

c) Bagi peserta didik, membatasi diri untuk tidak melakukan perilaku yang buruk 

di sekolah. 

d) Bagi orang tua, untuk selalu mengawasi perilaku anak-anaknya di rumah, 

karena akan berpengaruh terhadap perilaku anak ketika di sekolah.  

e) Bagi masyarakat, sebaiknya tidak membuka tempat permainan atau game ketika 

waktu proses aktif pembelajaran sekolah berlangsung. 
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