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ABSTRAK

HUBUNGAN PENINGKATAN PELANGGARAN ADAB SOPAN SANTUN
DENGAN PENERAPAN SANKSI BAGI PESERTA DIDIK

(STUDI KASUS DI SMPN 24 PESAWARAN)

Oleh

(A.Ramdhan Firsada, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan peningkatan
pelanggaran adab sopan santun dengan penerapan sanksi bagi peserta didik
(studi kasus di SMPN 24 Pesawaran). Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif korelasi dengan pendekatan
kuantitatif. Jumlah populasi sebanyak 37 responden dengan teknik
pengumpulan data menggunakan angket dan teknik analisis data
menggunakan chi kuadrat.

Berdasarkan hasil pengujian hubungan, menunjukan adanya hubungan yang
signifikan antara pelanggaran adab sopan santun dengan penerapan sanksi
bagi peserta didik. Artinya, ada hubungan peningkatan pelanggaran adab
sopan santun dengan penerapan sanksi bagi peserta didik (studi kasus di
SMPN 24 Pesawaran). Jika sanksi yang diberikan lemah dan tidak mendidik
maka pelanggaran adab sopan santun akan meningkat.

Kata kunci : pelanggaran, sopan santun, sanksi
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Zaman moderen seperti sekarang ini pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap 

manusia, baik pendidikan secara formal maupun non formal. Karena pada 

hakikatnya pendidikan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang 

cerdas, trampil, berakhlak dan karakter yang baik. Menurut Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10 

dijelaskan bahwa : 

“Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, 

membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku.” 

 

Jelas kiranya pemerintah juga ikut serta dalam memajukan pendidikan di 

negara ini, karena dengan pendidikanlah sumber daya manusia di suatu negara 

dapat di tentukan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 13 dijelaskan bahwa : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.” 
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Dijelaskan bahwa anak-anak yang masih dalam usia sekolah haruslah 

mendapatkan pendidikan karena itu akan berguna untuk masa yang akan 

datang serta pembentukan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku 

dilingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas, sedangkan fakta 

dilapangan menunjukkan bahwa blum tercapainya hal tersebut, masi banyak 

kendala-kendala yang harus di perbaiki, seperti fasilitas sekolah yang kurang 

sehingga potensi peserta didik kurang dapat dikembangkan. 

Sekolah adalah tempat peserta didik memperoleh pendidikan. Karena sekolah 

sebagai sebuah lembaga tempat proses belajar mengajar pada sebuah sistem 

pendidikan yang diakui oleh negara. Sehingga sekolah adalah tempat 

pendidikan yang paling terkenal dan bahkan ada di setiap negara. 

Sekolah dapat dikatakan suatu lembaga yang menaungi pendidikan maka di 

dalamnya harusalah tersedia tenaga pendidik atau yang disebut guru. Peran 

guru sangatlah penting dalam proses kemajuan pendidikan. Oleh karena itu 

tugas guru tidaklah mudah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen Pasal 1: 

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan menguasai peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini memalui jalur formal, pendidikan 

dasar dan menengah.” 

 

Maka jelaslah tugas guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar peserta 

didiknya, sedangkan peserta didik sendiri merupakan bagian dalam sistem 

pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, keberadaan sistem pendidikan tidak 

akan berjalan. Karena kedua faktor antara pendidik dan peserta didik 

merupakan komponen yang paling utama dalam suatu sistem pendidikan. 
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Agar tercapainya suatu sistem pendidikan yang diharapkan maka setiap 

sekolah mempunyai peraturan tata tertibnya masing-masing yang tentunya 

sudah di sepakati bersama dengan seluruh guru yang ada di sekolah tersebut. 

Meskipun sekolah memiliki peraturannya tata tertib. Bukan berarti sekolah 

tersebut dapat semena-mena dalam melaksanakan tata tertibnya dan sanksinya. 

Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1a : 

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan 

dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, 

tenaga pedidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.” 

 

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa peserta didik juga masih dalam 

perlindungan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak Pasal 9Ayat 1a tersebut. Dengan adanya Undang-Undang ini maka 

peraturan tata tertib dan sanksi sekolah seakan dikekang untuk tidak bertindak 

secara kasar dalam pelaksanaan nya, padahal di zaman moderen sekarang ini 

banyak  penyimpangan yang dilakukan oleh pesera didik sudah jauh 

melampaui batas taraf normal penyimpangan yang dilakukan peserta didik. 

Peserta didik yang melakukan penyimpangan tersebut seakan tidak peduli atau 

pura-pura tidak mengetahu bahwa tindakan yang mereka lakukan itu adalah 

salah. Dari tindakan yang kecil seperti membuang sampah sembarangan, 

mencontek ataupun tindak mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh 

guru sampai dengan tindakan yang paling biadap pun seperti menjahili teman, 

berkelahi dengan teman, membantah guru, dan bahkan memukul guru. 
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Peserta didik akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan jenjang yang 

sandang, oleh sebab itulah  cara mendidik dan mengajarpun tindak akan sama 

antara jenjang yang satu dengan yang lain nya. Dalam hal mendidik terkadang 

peserta didik yang melakukan penyimpangan harus diberikan sedikit perlakuan 

keras dari guru agar peserta didik tersebut menyesal telah melakukan perbuatan 

yang menyimpang dan jera sehinnga tidak akan melakukan nya lagi.  

Adab sopan santun yang di tanamkan oleh guru kepada peserta didik sejak dari 

TK,SD,SMP,SMA, bahkan Perguruan Tinggi bertujuan untuk membentuk 

karakter peserta didik tersebut. Pengaruh untuk lunturnya adab sopan santun itu 

dari kepribadian peserta didik sangat lah banyak, seperti dari lingkungan nya 

yang bermasalah, atau maupun dari keluarganya yang bermasalah. Tetapi 

disinilah peran pendidikan untuk memperbaiki hal tersebut, jika pendidikan 

yang diberikan lemah dan tidak dapat merubah adab sopan santun yang tidak 

baik menjadi baik maka yang terjadi adab sopan santun peserta didik tersebut 

akan terus menjadi tidak baik. Oleh sebab itu di perlukan ketegasan dan sedikit 

kekerasan dalam mendidik adab sopan santun peserta didik yang tidak baik 

atau sudah menyimpang. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari selasa tanggal 21 november 

2017 di SMPN 24 Pesawaran, masih banyak peserta didik yang melanggaran 

peraturan Adab sopan santun di sekolah. Ini dapat dilihat dari banyaknya siswa 

yang melanggar peraturan tata tertib sekolah, membangkang saat guru 

memberikan perintah atau arahan, tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang di 

berikan guru, membolos sekolah, membuat keributan di dalam kelas dengan 

berkelahi dengan teman nya, dan berpakaian yang tidak rapih. Jumlah peserta 
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didik SMPN 24 Pesawaran berjulah 250 orang, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Hasil observasi mengenai pelanggaran tata tertib sekolah SMPN 

24 Pesawaran Kabupaten Pesawaran tahun ajaran 2017-2018. 

 

No Jenis pelanggaran 
Bulan 

Juli Agustus September Oktober jumlah 

1 
Absen/tanpa ada 

surat keterangan 
8 5 7 6 26 

2 

Melanggar 

indisipliner 

atribut 

2 3 5 8 18 

3 Membawa hp 3 - - 3 6 

4 

Membawa senjata 

tajam/korek/roko

k dan sejenisnya 

- - 2 - 2 

5 

Melakukan 

transaksi jual beli 

di lingkungan 

sekolah atau jam 

istirahat keluar 

dengan jarak 

200M tanpa seijin 

guru piket 

- - 7 6 13 

6 

Mengeluarkan 

baju, dasi / posisi 

baju tidak 

dimasukkan 

selama atribut 

sekolah 

dipakai/seragam 

sekolah yang 

digunakan tidak 

sesuai dengan 

ketentuan 

peraturan yang 

ditetapkan 

disekolah 

- 6 16 9 31 

7 

Membuang 

sampah tidak 

pada tempatnya 

- - - - - 

8 

Membolos 

sekolah / keluar 

tanpa sizin guru 

piket 

8 5 7 6 26 
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9 

Terlambat masuk 

kelas 5 menit 

setelah bel 

berbunyi / duduk 

di depan kelas 

pada saat bel 

tanda masuk 

- 2 1 5 8 

10 

Terlambat masuk 

sekolah pada saat 

bel sudah 

berbunyi / duduk / 

istirahat di area 

parkir 

7 4 10 8 29 

Jumlah 28 25 55 51 159 

Jumlah seluruh pelanggaran yang terjadi 159 

Sumber: SMP Negeri 24 Pesawaran tahun ajaran 2017-2018 semester 1 

Tabel tersebut menunjukkan banyaknya kasus pelanggaran tata tertib sekolah, 

yang artinya banyak juga peserta didik yang melakukan pelanggaran adab 

sopan santun. Jumlah pelanggaran tata tertib adalah 159 kasus pelanggaran dari 

bulan juli sampai dengan oktober tahun ajaran 2017-2018 di kelas VII sampai 

IX SMP Negeri 24 Pesawaran. Jenis pelanggaran yang paling banyak 

dilakukan adalah adab kesopana dalam berpakaian seperti mengeluarkan baju, 

dasi seragam sekolah yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang ditetapkan disekolah sebanyak 31, terlambat masuk sekolah pada saat bel 

sudah berbunyi / duduk / istirahat di area parkir sebanyak 29 kasus, lalu 26 

kasus pelanggaran yang membolos sekolah / keluar tanpa ijin dari guru piket, 

absen / tanpa ada surat keterangan, dan 18 kasus melanggar indisipliner atribut. 

Perilaku-perilaku peserta didik yang mereka lakukan seperti keadaan di tabel 

hasil observasi adalah bentuk sikap remaja pada umumnya, dimana 

keingintahuan mereka sangat tinggi akan hal-hal meskipun itu berdampak 

negatif untuk diri dari peserta didik itu sendiri.  
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Sanksi atas pelanggaran adab sopan santun dan tata tertib disekolah merupakan 

salah satu hal penting bagi pihak sekolah untuk mendisiplinkan peserta didik, 

merubah sikap serta pola pikir dari peserta didik yang mungkin menyimpang. 

Sanksi yang ditetapkan oleh pihak sekolah haruslah sesuai dengan kesalahan 

atau pelanggaran yang di lakukan oleh siswa terhadap peraturan tata tertib 

sekolah, sanksi tidak berlebihan dan tidak pula lemah. Karena jika sanksi yang 

diberikan terlalu berlebihan maka akan berdampak buruk juga terhadap mental 

dan fisik siswa, sedangkan jika sanksi yang diberikan terlalu lemah maka 

peserta didik juga akan menganggap remeh terhadap peraturan tata tertib 

sekolah. 

Bentuk upaya pihak sekolah dalam menegakkan peraturan tata tertib harus 

didampingi dengan pelaksanaan sanksi juga. Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti pada hari selasa tanggal 21 november 2017 dengan guru BK di SMPN 

24 Pesawaran bahwa “sanksi yang diberikan kepada peserta didik yang 

melakukan pelanggaran peraturan tata tertib sekolah adalah dengan 

menerapkan sistem poin,  peserta didik yang melanggar akan dikurangi poin 

nya tersebut. Lalu memberikan tugas yang sesuai dengan pelanggaran tata 

tertib apa yang siswa tersebut langgar. Jika mereka melanggar tentang atribut 

berpakaian disekolah maka siswa tersebut pertama akan dicatat namanya untuk 

dilakukan pengurangan nilai poin pada siswa itu, dan poin yang dikurangi 

karena melanggar atribut sekolah sebanyak 5 poin, sesuai dengan yang tertera 

diperaturan. Dan tugasnya ialah berupa lari keliling lapangan sebanyak 3 

putaran, ini juga sesuai dengan apa yang ada didalam sanksi peraturan tata 

tertib sekolah ini. 
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Apabila pelanggaran yang peserta didik lakukan semakin besar maka bisa besar 

juga sanksi yang diberikan terhadap peserta didik yang melanggar tersebut. Ini 

semua dilakukan untuk membuat peserta didik tidak mengulangi perbuatan-

perbuatan mereka yang melanggar sopan santun dan peraturan tata tertib 

sekolah. Tetapi tetap ada saja peserta didik yang membandel, seperti sering 

membolos sekolah atau membolos pada saat jam pelajaran dimulai. Hal yang 

pertama dilakukan untuk menangani peserta didik yang membandel seperti itu 

ialah dengan memanggil dan memberikan arahan kepada peserta didiknya 

tentunya juga dengan mengurangi poin dari peserta didik itu sesuai dengan apa 

yang ada diperaturan dan sanksi tata tertib sekolah. 

Memberikan arahan kepada peserta didik itu juga tidak hanya sebatas agar 

mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, tetapi digali dahulu dari latar 

belakang siswa tersebut, pergaulannya dan sifat dari peserta didik tersebut 

seperti apa kita harus tau dahulu. Jika masi mengulangi maka akan diberikan 

surat peringatan dan pemanggilan orang tua, jika masih mengulangi juga maka 

guru BK atau wali kelas yang akan datang kerumah peserta didik yang 

bermasalah tersebut untuk bertemu dengan orang tuanya membicarakan apa 

yang sudah diperbuat anaknya disekolah.  ini dilakukan agar peraturan tata 

tertib sekolah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik dan dapat 

menjada adab sopan santun dari peserta didik tersebut agar tidak luntur, tetapi 

terkadang ada saja orang tua yang membela anaknya walaupun anak tersebut 

jelas-jelas bersalah.” 

Pada hal ini membuktikan peserta didik yang melanggar peraturan tata tertib 

sekolah akan ada sanksi yang didapatkan oleh peserta didik yang melanggar 
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tersebut. Dan dari data hasil wawancara tersebut sanksi yang di lakukan oleh 

guru BK ataupun guru-guru di SMPN 24 Pesawaran jauh dari kekerasan, 

sanksi yang diberikan berupa pengurangan poin peserta didik, pemanggilan ke 

ruang guru BK untuk diberikan arahan yang sesuai untuk membuat peserta 

didik tersebut tidak mengulangi perbuatan nya lagi, dan sampai kunjungan 

guru ke tempat tinggal dari orangtua peserta didik. Hal ini dilakukan agar 

terciptanya suasana ketenangan dan ketertiban dalam aktifitas kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan oleh guru maupun peserta didik.  

Berdasarkan wawancara penulis dengan peserta didik pada hari jum’at tanggal 

15 desember 2017 di SMPN 24 Pesawaran, bahwa memang benar di SMPN 24 

Pesawaran terdapat pelanggaran-pelanggaran adab sopan santun yang 

dilakukan oleh siswanya di dalam sekolah, meskipun SMPN 24 Pesawaran 

memiliki peraturan tata tertib sekolah. Peraturan tersebut mengatur pribadi dan 

tingkah laku peserta didik selama berada dilingkungan sekolah SMPN 24 

Pesawaran. Tetapi bukan berarti tata tertib tersebut sudah efektif dilaksanakan. 

Masih ada peserta didik yang melanggar peraturan, seperti tidak melengkapi 

atribut sekolah, datang terlambat, berpakaian atau berpenampilan tidak rapih, 

dan membolos jam pelajaran maupun membolos sekolah. 

Setiap peserta didik yang melanggar peraturan tata tertib tersebut akan 

mendapatkan sanksi yang setara dengan apa yang dilanggar sesuai dengan 

peraturan tata tertib yang berlaku. Hukuman yang sering diberikan yaitu berlari 

mengelilingi lapangan, pengarahan dari guru BK, dan rujukan langsung guru 

Bk ke rumah siswa yang sering melakukan pelanggaran tata tertib tersebut. 
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Walaupun sudah ada sanksi yang diatur diperaturan tata tertib dan dilakukan 

oleh guru, masih saja terdapat peserta didik yang melanggar peraturan tata 

tertib sekolah tersebut. Seakan mereka tidak jera terhadap sanksi yang 

diberikan kepada mereka. Para siswa malah cenderung biasa-biasa saja dan 

tidak terlalu mengindahkan peraturan dan sanksi itu sendiri. Berdasarkan hal 

tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimanakah 

hubungan peningkatan pelanggaran adab sopan santun dengan penerapan 

sanksi bagi peserta didik (studi kasus di SMPN 24 Pesawaran). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1.Tingginya tingkat pelanggaran peserta didik SMPN 24 Pesawaran yang 

melanggar adab sopan santun di sekolah sekolah 

2. Rendahnya minat peserta didik mematuhi tata tertib sekolah 

3. Kurang tegasnya sanksi yang melanggar peraturan tata tertib sekolah 

4. Masih banyak siswa yang belum memiliki sikap kedisiplinan akan peraturan 

tata tertib sekolah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identikasi masalah tersebut, 

maka penelitian ini dibatasi pada: 

Hubungan peningkatan pelanggaran adab sopan santun dengan penerapan 

sanksi bagi peserta didik (studi kasus di SMPN 24 Pesawaran). 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Adakah Hubungan Peningkatan Pelanggaran Adab Sopan Santun dengan 

Penerapan Sanksi Bagi Peserta Didik (studi kasus SMPN 24 Pesawaran).? 

 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendiskripsikan hubungan 

peningkatan pelanggaran adab sopan santun dengan penerapan sanksi bagi 

peserta didik (studi kasus di SMPN 24 Pesawaran). 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu 

khususnya Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk dalam wilayah kajian 

yang berkaitan dengan upaya pembentukan diri warga negara yang 

memiliki: pengetahuan, sikap dan nilai serta perilaku nyata dalam 

kehidupan masyarakat dan negara baik di sekolah maupun di masyarakat 
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b. Kegunaan Praktis 

Secara peraktis penelitian ini berguna untuk: 

1). Sekolah: Meningkatkan peran sekolah sebagai wadah pendidikan bagi   

siswa khususnya sikap siswa dalam adab sopan santun dan 

mentaati peraturan tata tertib sekolah 

2).   Guru:    Memiliki efektifitas dan ketetapan strategi dalam 

membentuk  sikap positif siswa untuk bersikap sopan 

santun yang baik dalam mentaati peraturan tata terib 

sekolah. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan khususnya dalam wilayah kajian pendidikan nilai dan 

moral dengan upaya pembentukan dari warga negara yang memiliki sikap 

dan nilai serta perilaku nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan  negara 

baik di sekolah maupun di masyarakat. 

 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik SMPN 24 Pesawaran Kabupaten 

Pesawaran Tahun Ajaran 2017-2018. 
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3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah sekolah SMPN 24 Pesawaran Kabupaten 

Pesawaran 

 

4. Wilayah Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMPN 24 Pesawaran Kabupaten Pesawaran 

 

5. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan surat izin penelitian pendahuluan 

dengan nomor: 8643/UN26.13/PN.01.00/2017 yang telah dikeluarkan oleh 

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

sampai dengan selesai penelitian ini.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Deskripsi Teoritis 

1.  Tinjauan Tentang Pelanggaran 

a.  Pengertian Pelanggaran 

Setiap individu ataupun anggota masyarakat pada dasarnya tidak bisa 

berdiri sendiri, akan ada masanya membutuhkan bantuan dari individu-

individu lainnya dan setiap individu bertindak sesuai dengan 

kemampuan, setatus sosial, peranan masing-masing, dan kedudukannya. 

Tindakan dalam interaksi tersebut senantiasa didasari oleh nilai dan 

moral yang berlaku dimasyarakat tersebut. Kehidupan bermasyarakat 

atau kelompok pada umumnya mempunyai kaidah-kaidah atau aturan-

aturan yang berlaku dilingkungan tersebut dan mempunyai tujuan-tujuan 

sesuai dengan apa yang telah disepakati. 

Kemudian dengan adanya peraturan tersebut sering kita jumpai tindakan-

tindakan menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di 

dalam masyarakat tersebut. Begitu juga halnya di dalam dunia 

pendidikan, dimana masi sering kita jumpai peserta didik yang 

melakukan pelanggaran atau perilaku menyimpang.  
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Menurut Cohen dalam Rumiati (2006:19) dikutip oleh Gana Egar Febrian 

(2017:8), “perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang melanggar, 

bertentangan, atau menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku.” 

Menurut Kartini Kartono (2014:6), “kenakalan anak-anak muda: 

merupakan gejala sakit (patologis) scara sosial pada anak-anak dan 

remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga 

mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.” 

Gangguan masa remaja dan anak-anak menimbulkan penderitaan 

emosional minor serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya di 

kemudian hari bisa berkembang jadi bentuk kejahatan remaja (juvenile 

delinquency). Menurut Kartini Kartono (2014:4), “kejahatan yang 

dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk 

dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di 

dalamnya”. Kejahatan anak ini disebut sebagai salah satu penyakit 

masyarakat atau penyakit sosial. 

Berdasarkan pendapat para ahli penuis menyimpulkan bahwa 

pelanggaran atau perilaku menyimpang ialah suatu perbuatan yang 

dinilai bertentangan dengan aturan-aturan, norma, hukum dalam 

masyarakat yang sudah ditetapkan dan berlaku di dalam masyarakat 

tersebut, perilaku menyimpang pada peserta didik ialah karena adanya 

gangguan pada peserta didik sehingga peserta didik tersebut melakukan 

tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah di tetapkan 

oleh sekolah 
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b. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Remaja 

Menurut Kartini Kartono (2014:25), “secara sosial pelanggaran atau 

penyimpangan remaja dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Teori Biologis 

Tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan 

remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan 

struktural jasmanisah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang 

dibawa sejak lahir. 

2. Teori Psikogensi 

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah-laku dilingkungan 

anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain 

faktor intelegensi, ciri keperibadian, motivasi, sikap-sikap yang 

salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik 

batin, emosi yang kontroversial, kecendrungan psikopatologis 

dan lain-lain. 

3. Teori Sosiogenis 

Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah-laku delinkuen pada 

anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial-

psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur 

sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status 

sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. 

4. Teori Subkultur Delenkuensi 

Menurut teori subkultur ini, sumber juvenile delingueney ialah: 

sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) 

yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat 

yang didiami oleh para remaja delinkuen tersebut.” 

 

Menurut Rizki Dwi Hartanto (2013:2) yaitu, “terjadinya pelanggaran atau 

perilaku menyimpang: 

        1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang muncul karena adanya 

dorongan dan kemauan dari individu itu sendiri. 

a. Aspek Perkembangan Alat Seksual (Biologis) 

Perkembangan alat seksual (bilogis) merupakan salah satu 

bentuk ciri-ciri perubahan pada remaja yang nampak dari luar, 

sehingga perubahan yang terjadi secara langsung perubahan 

yang terjadi dapat dilihat oleh orang lain. 

b. Aspek Motivasi 
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Masa remaja masa dimana seseorang anak mulai dihadapkan 

pada realita kehidupan, pada masa inilah jiwa seseorang 

remaja mengalami peralihan dari jiwa kekanak-kanaan kearah 

pendewasaan. 

2. Faktor Eksternal 

a. Aspek Keluarga 

Didalam keluarga jelas dibutuhkan kominikasi, dengan adanya 

komunikasi orang tua dapat memahami kemauan dan harapan 

anak, demikian juga sebaliknya. Komunikasi merupakan hal 

yang penting dalam keluarga, karena dengan komunikasi 

dalam suatu keluarga terlihat jelas interaksi, hubungan yang 

akrab antar keluarga. Berbeda halnya ketika seorang anak 

berada pada keluarga yang kurang adanya komunikasi antara 

orang tua dengan anak. 

b. Aspek Pergaulan 

Bagi remaja seorang teman merupakan suatu kebutuhan, 

sehingga terkadang teman dianggap sebagai “orang tua kedua” 

bagi remaja. Dorongan untuk memiliki teman dan membentuk 

suatu kelompok juga dapat dipandang sebagai usaha agar tidak 

tergantung dengan orang yang lebih dewasa atau sebagai 

tindakan nyata dalam interaksi sosial. Maka didalam 

lingkungan pergaulan remaja selalu kita temukan adanya 

kelompok teman sebaya. Pergaulan dengan teman sebaya dapat 

membawa seseorang kearah positif dan negatif. 

 

c. Aspek Media Sosial 

dampak yang ditimbulkan oleh media massa bisa beraneka 

ragam diantaranya, misalnya terjadinya perilaku yang 

menyimpang dari norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya 

yang ada.” 

 

c. Tipe dan Bentuk Pelanggaran Remaja 

Pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi di lingkungan peserta didik 

bisa diamati berdasarkan tipe pelanggaran atau perilaku menyimpang. 

Remaja pada umumnya berpikiran pendek, tempramental, dan cenderung 

ingin mengetahui apa saja dengan perbuatan-perbuatan yang sering kali 
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dinilai negatif. Menurut Kartini Kartono (2014:49), “tipe-tipe perilaku 

kenakalan remaja dapat dibagi menjadi empat, yaitu : 

     1. Kenakalan Terisolir 

Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal, pada 

umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis. 

2.  Kenakalan Neurotik 

Pada umumnya, remaja nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan 

yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu 

tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lain sebagainya. 

3.  Kenakalan Psikopatik 

Kelompok ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari 

kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum 

keriminal yang paling berbhaya. 

4.  Kenakalan Defek Moral 

Defek (defect, defectus) artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera, 

cacat, kurang. Meraka merasa cepat puas dengan perestasinya, 

namun perbuatan mereka sering disertai agresivitas yang meledak. 

Remaja yang defek moralnya biasanya menjadi penjahat yang 

susah diperbaiki.” 

 

Adapun bentuk-bentuk perilaku menyimpang dikalangan remaja menurut 

Nawarko (2007:101), " 

     1.   Tindakan Nonconfrom 

Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma 

yang ada. 

2.   Tindakan Anti Sosial atau Assosial 

Tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan 

umum. 

3.   Tindakan-Tindakan Keriminal 

Tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum 

tertentu dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. 
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2. Tinjauan Tentang Adab Sopan Santun 

a.  Pengertian Adab Sopan Santun 

Sopan santun ialah suatu tingkah laku atau perbuatan yang amat erat 

hubungannya dengan nilai dan norma. Sebenarnya semua orang pada 

umumnya sudah mengerti apa itu sopan santun, karena sifat ini telah 

ditanamkan sejak kecil pada diri individu-individu tersebut. Hanya 

bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari disekirat 

lingkungan. 

Adab artinya sopan, berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Menurut 

Kaelen dalam Herminanto (2016:69), “manusia yang beradab adalah 

manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia.” 

Sopan santun sebuah konsep nilai tetapi bukan dipahami. Sopan santun 

sebagai ideologi yang memerlukan konseptualisasi. Menurut Diren 

Oktariman (2017:21), “sopan santun adalah sikap perilaku seseorang 

yang merupakan kebiasaan yang disepakati dan diterima dalam 

lingkungan pergaulan.” 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka penulis menyimpulkan 

bahwa adab sopan santun adalah sikap yang dimiliki manusia yang 

berkaitan erat dengan nilai, norma, dan etika didalam dirinya sendiri 

maupun dalam lingkungan sekitarnya sebagai cerminan dari hakikat jati 

dirinya. 

Nurul Zuriah (2011:161), “realitas sikap sopan santun atau budi pekerti 

anak-anak dilapangan: 
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1. Budi pekerti di rumah 

Akibat tuntutan kebutuhan hidup keluarga yang sangat mendesak, 

jangankan memberi pendidikan kepada anak, masalah kesehatan dan 

keselamatan kerja bagi anak pun di abaikan orang tua. Orang tua tidak 

peduli jika anaknya dieksploitasi dengan upah sangat murah, bahkan 

yang lebih parah orang tua justru kadang melanggar HAM anak 

dengan menyiksa anak kandung sendiri jika bekerja tidak mencapai 

targer. 

Pada umumnya orang tua yang sanggup membiayai pendidikan 

anaknya adalah orang tua yang bekerja. Orang tua yang bekerja 

dengan waktu yang cukup panjang meninggalkan anaknya di rumah, 

di bawah asuhan para pembantu rumah tangga yang sering kali sangat 

rendah tingkat pendidikannya. 

 

2. budi pekerti di masyarat 

Widodo dalam Nurul Zuriah (2016:162), mengemukakan bahwa 

“penanaman nilai budi pekerti  di masyarakatpun menjadi sangat 

kurang sebagai akibat dari himpitan ekonomi. Semua sibuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Control sesama masyarakat menjadi kurang, bahkan 

tidak ada, semua serba individualistis.” 

Kondisi kacau seperti itu di dalam masyarakat, justru sangat 

berpengaruh pada penanaman niali budi pekerti yang luhur. Keluarga 

yang anaknya terbebas atau tidak terpengaruh sisi negative lunturnya 
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nilai-nilai budi pekerti, tidak peduli pada tetangga atau keluarga lain 

yang secara kebetulan mengalaminya, yang terpenting keluarganya 

sendiri terlebih dahulu. 

 

3. Budi pekerti di sekolah 

penanaman budi pekerti di sekolah, untuk saat ini memang sudah 

mengalami kemunduran. Data empiris menunjukkan bahwa para guru 

pun sudah merasa enggan menegur anak didik yang berlaku tidak 

sopan di sekolah. Anak didik sering kali berperilaku tidak sopan 

kepada guru, melecehkan sesama teman, bahkan ada sekolah yang 

tidak berani mengelurkan anak didik yang sudah jelas menggunakan 

narkoba. 

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menurunnya Adab Sopan 

Santun 

Menurut Mahfudz (2010:03), “kurangnya sopan santun santun pada anak 

disebabkan beberapa hal yaitu: 

1) Anak-anak tidak mengerti aturan yang ada, atau ekspetasi yang 

diharapkan dari dirinya jauh melebihi apa yang dapat mereka 

cerna pada tingkatan pertumbuhan mereka saat itu. 

2) Anak-anak ingin melakukan hal-hal yang diinginkan dan 

kebebasannya. 

3) Anak-anak meniru perbuatan orang tua. 

4) Adanya perbedaan perlakuan disekolah dan dirumah. 

5) Kurangnya pembiasaan sopan santun yang sudah diajarkan oleh 

orang tua sejak dini.” 

 

Menurut Diren Oktarina (2017:26), “ menurunnya adab sopan santun 

berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. 
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1. Faktor Internal 

Faktor internal ada pada diri sendiri, keluarga, lingkungan tenpat 

nongkrong, lingkungan tempat sekolah maupun media massa. 

Pengetahuan sopan santun yang di dapat di sekolah mungkin sudah 

cukup, tapi dilingkungn keluarga ataupun tempat tongkrongan dan 

media massa kurang mendukung tindakan sopan santun di semua 

tempat ataupun sebaliknya, sehingga membuat tindakan sopan santun  

yang dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja hanya dalam keadaan 

tertentu.  

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal terealisasi dalam kondisi sekarang yang secara realita 

kebudayaan terus berubah karena masuknya budaya barat yang akan 

sulit mempertahankan kesopanan disemua keadaan ataupun disemua 

tempat. Perubahan tersebut mengalami dekadensi karena berbedanya 

kebudayaan barat dan kebudayaan kita. 

 

3. Tinjauan Tentang Tata Tertib 

a.  Pengertian Tata Tertib 

Setiap kelompok atau lembaga-lembaga yang mengharuskan untuk 

terjadinya interaksi atau kerja sama antar individu untuk mencapai 

tujuannya, membutuhkan suatu peraturan yang dapat mengatur jalannya 

suatu sistem kerja tersebut. 
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Menurut Indrakusuma (2007:149), “tata tertib ialah sederetan peraturan-

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

kehidupan.” Menurut langgulung (2012:70), “tata tertib adalah susunan 

dan aturan dalam hubungan dengan bagian yang lain.” 

Menurut 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.” 

Berdasarkan penjelasan definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa tata 

tertib ialah sistem aturan yang harus dipatuhi atau ditaati untuk mengatur 

kehidupan sekolah yang tertib, dan mempunyai sanksi yang sesuai 

dengan aturan yang dilanggar. 

 

b. Macam-Macam Tata Tertib Sekolah 

Menurut Langgulung (2012:89), “adapun diantara tata tertib 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 tta tertib adalah agar kegiatan sekolah berlangsung secara 

efektif dalam suasana tenang, tenteram dan setiap personil dalam 

organisasi sekolah dapt merasakan puas karena terpenuhinya 

kebutuhannya. 

Tata tertib untuk seluruh personil sekolah dapat berbunyi sebagai 

berikut: 

a) Hormatilah dan bersikaplah sopan antar sesama 

b) Hormatilah hak milik sesama warga 
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c) Patuhilah semua aturan sekolah 

d) Tata tertib umum untuk peserta didik 

2. Tata tertib 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 

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.” 

 
 

c.  Pentingnya Tata Tertib 

Menumbuhkan kedisiplinan haruslah dimulai dan dibiasakan dengan hal-

hal kecil terlebih dahulu, diantaranya adanya tata tertib yang berperan 

dalam menumbuhkan kedisiplinan ini. Dalam menjalankan tata tertib, 

haruslah ada tindakan konsisten antara menegakkan aturan-aturannya dan 

pemberian sanksi bagi pelanggatnya. Menurut Ari Kunto (2008:123), 

“Tata tertib menunjukkan pada patokan standar untuk aktifitas khusus.” 

Menurut pernyataan Ari Kunto tersebut bahwa tata tertib yang ada tidak 

akan membebankan individu mana pun, karena sudah dirancang sesuai 

dengan patokan yang paling setandar disetiap aktifitas-aktifitasnya. 

Menurut J.A. Comunius dalam Soetopo dan Wasty Susanto (2006:142), 

“suatu sekolah yang tidak mempunyai tata tertib ibarat kincir yang tidak 

berair.” Dengan adanya tata tertib sekolah berarti pelaksanaannya harus 

diimbangi antara guru dan siswa, karena guru dan siswa selain menjadi 

komponen yang penting dalam sekolah, guru dan siswa juga objek yang 
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patut dan pantas untuk melaksanakan dan mematuhi tata tertib yang 

berlaku tersebut. 

 

d. Tujuan Tata Tertib Sekolah 

Tata tertib dilingkungan sekolah bukanlah semata-mata hanya program 

sekolah, tetapi tata tertib mempunyai suatu sistem untuk menjamin mutu 

siswa khususnya dikedisiplinan dan moral siswa. Karena kedisiplinan 

dan moral sangat penting untuk ditanamkan dan dikempangkan dalam 

diri siswa. Hal ini tidak lepas juga dari dunia pendidikan yaitu mengajar 

dan mendidik. 

Menurut Sri Harnita (2017:16), 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  tidak baik atau buruk; 

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

                           d).  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 

antar peserta didik yang satu dengan yang lainnya; 

               d).  Terciptanya apa yang menjadi tujuan dari sekolah.” 

 

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa jelaslah tujuan dari tata tertib itu 

sendiri tidak untuk menimbulkan rasa bosan dalam lingkungan sekolah, 
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tetapi tujuan dari tata tertib itu adalah untuk menjaga keharmonisan, 

ketertiban, kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, serta 

dapat lebih mendekatkan guru dan siswanya. 

 

e.  Tata Tertib Sekolah SMP N 24 Pesawaran 

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan guru BK SMP Negeri 24 

Pesawaran: 

Melalui SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 421.3 / 050 / III.01.E.SMP / 

2017 TENTANG berdasarkan hasil rapat pada tanggal 17 juli 2014 

tentang peraturan tata tertib sekolah dan penentuan skor poin bagi siswa 

yang melanggar indisipliner di SMPN 24 Pesawaran 

1. Siswa tidak diperkenankan merokok dilingkungan sekolah/diluar 

lingkungan sekolah dengan masih menggunakan seragam sekolah 

2. Siswa harus mematuhi peraturan tata tertib sekolah sesuai dengan 

janji siswa yang pernah diucapkan 

3. Siswa tidak diperbolehkan memakai perhiasan yang mencolok / 

memakai sepatu diluar peraturan sekolah serta tidak boleh membawa 

HP atau sejenis barang lainnya seperti senjata tajam terkecuali 

kegiatan pertanian (apabila diketahuinya maka barang tersebut wajib 

ditahan selama 5 hari dan siswa yang bersangkutan harus membuat 

surat pernyataan) 

4. Siswa tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli apapun atau 

sejenisnya dilingkungan sekolah yang akan mengganggu konsentrasi 
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belajar siswa serta tidak diperbolehkan pada saat jam istirahat/belajar 

keluar dari areal sekolah >200M tanpa seizin guru piket 

5. Siswa tidak diperkenankan nongkrong diarea parkir, keluar/bolos 

dari gerbang sebelum jam berakhis sekolah, tanpa terkecuali siswa 

tersebut sudah mendapatkan izin dari guru piket, guru BK, dan guru 

yang masik di tim BPTS (Badan Penegak Tata Tertib Sekolah) 

 

4. Tinjauan Tentang Sanksi 

a.  Pengertian Sanksi 

Sanksi adalah suatu hal yang sering kita dengan dan saksikan.  Dalam 

lingkungan masyarakat kecil sekalipun, kata sanksi bertujuan untuk 

memberikan hukuman seseorang atau kelompok yang melakukan 

kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja.  

Pendidikan disekolahpun memiliki peraturan yang harus dipatuhi oleh 

para siswanya, jika melanggar maka akan ada sanksi yang akan diberikan 

kepada pelanggar. Pendidikan mengambil peran penting dalam 

pembentukan moral siswa dan membentuk kedisiplinan siswa.  Menurut 

Mertokusumo (2011:76), “sanksi adalah tidak lain merupakan reaksi, 

akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial.” 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.” 
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Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan jika sanksi adalah suatu 

perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar oleh individu, atau 

suatu kelompok terhadap individu atau kelompok lain akibat dari 

perbuatan yang tidak sesuai dengan tata norma-norma yang berlaku 

dilingkungan hidupnya. 

b. Jenis-Jenis Sanksi Sekolah 

Menurut Umedi (2010:10), “sanksi dapat diberikan secara bertahap dari 

yang paing ringan sampai dengan yang paling berat.” Jenis-jenis sanksi 

tersebut dapat berupa: 

1). Teguran lisan atau tertulis bagi yang melakukan pelanggaran ringgan 

terhadap ketentuan sekolah yang ringan. 

2). Hukuman pemberian tugas yang sifatnya mendidik, misalnya 

membuat rangkuman buku tertentu, menerjemahkan tulisan 

berbahasa inggris dan lain sebagainya. 

3). Melaporkan secara tertulis kepada orang tua peserta didik tentang 

pelanggaran yang dilakukan putra putrinya. 

4). Memanggil yang bersangkutan bersama orang tuanya agar yang 

bersangkutan tidak mengulanggi lagi pelanggarannya yang 

diperbuatnya. 

5). Melakukan skorsing kepada peserta didik apabila yang bersangkutan 

melakukan pelanggaran peraturan sekolah berkali-kali dan cukup 

berat. 
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6). Mengeluarkan yang bersangkutan dai sekolah, misalnya yang 

bersangkutan tersangkut perkara pidana dan perdata yang dibuktikan 

bersalah oleh pengadilan.” 

Disini yang paling penting ialah dampak dari sanksi tersebut. Baik 

kepada peserta didik yang melanggar maupun kedapa peserta didik yang 

tidak melanggar dari tata tertib sekolah tersebut. Jika dampak dari 

penerapan sanksi itu tidak ada maka sanksi yang diberikan tersebut bisa 

jadi sia-sia. Maka disini jugalah peranan guru, orang tua, dan masyarakat 

untuk menerapkannya. Guru dapat kapan saja menerapkan sanksi apa 

bila peserta didik tersebut benar bersalah dan melakukannya di 

lingkungan sekolah atau berkaitan dengan sekolah tembat ia tercatat 

sebagai peserta diidk di sekolah tersebut, orang tua dapat menerapkan 

sanksi jika siswa tersebut melakukan kesalahan di lingkungan keluarga 

atau dikediamannya, sedangkan masyarakat dapat memberikan sanksi 

kepada para peserta didik apabila peserta didik tersebut ada diluar 

lingkungan sekolah pada saat jam sekolah. 

 

c.  Sanksi Sekolah SMPN 24 Pesawaran 

PROSES PERHITUNGAN POIN BAGI SISWA YANG MELANGGAR 

INDISIPLINER: 

1. Absen/tanpa ada surat keterangan (skor poin 5 dengan 3x lari 

putaran, dan izin tidak termasuk sakit skor poin 2) 
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2. Melanggar indisipliner atribut (skor poin 3 dan diberikan 

peringatan dengan lari 2x putaran atau peringatan lain dengan 

memberi tugas tambahan pelajaran) 

3. Membawa HP (skor poin 30 ) dan membuat huru-hara/berkelahi 

(skor poin 50, dan siswa membuat surat pernyataan/dipindahkan) 

4. Membawa senjata tajam/ korek/rokok dan sejenisnya (skor poin 40) 

5. Melakukan transaksi jual beli didalam lingkungan sekolah atau jam 

istirahat keluar dengan jarak 200M tanpa seizin guru piket (skor 

poin 25) 

6. Mengeluarkan baju, dasi / posisi baju tidak dimasukkan selama 

atribut sekolah dipakai / seragam sekolah yang digunakan tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan disekolah (skor 

poin 5) 

7. Membuang sampah tidak pada tempatnya (skor poin 25 dan 

diberikan peringatan dengan mengalungkan sampah kepada siswa 

yang bersangkutan / diberi peringatan lain) 

8. Membolos sekolah / keluar tanpa izin dari guru piket (skor poin 25 

dan lari 3x puratan) 

9. Terlambat masuk kelas 5 menit setelah bel berbunyi / duduk 

didepan kelas pada saat bel tanda masuk (skor poin 5) 

10. Terlambat masuk sekolah pada saat bel sudah berbunyi / duduk / 

istirahat di area parkir (skor poin 25) 

11. Perhitungan poin dimulai dari kelipatan 15, 20, 25, 30, s.d 40\ 
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12. Proses pertanggung jawaban poin diberikan sesuai kredit poin yang 

didapat 

13. Apabila siswa tidak melakukan pertanggung jawaban yang 

diberikan, maka poin akan bertambah, pada saat ujian semester 

siswa tidak diperkenankan mengerjakan saol didalam kelas / 

pengambilan rapot oleh wali murid yang bersangkutan 

 

5.  Tinjauan Tentang Peserta Didik 

a.  Pengertian Peserta Didik 

Seorang individu pada saat dilahirkan ia tidak membawa apa-apa, seiring 

dengan tumbuh kembangnya maka individu tersebut akan mulai belajar. 

Beajar mengenali lingkungan sekitanya, belajar meniru kebiasaan 

disekitarnya dan belajar untuk hal-hal baru yang belum individu tersebut 

pahami. Menurut undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pasal 1 ayat 4, “ peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu.” 

Menurut J.Looke dalam Hamalik (2008:100) berpendapat bahwa, “jiwa 

anak bagaikan tabularasa, sebuah meja lilin yang dapat ditulis dengan apa 

saja bagaimana keinginan sipendidik, tidak ada bedanya dengan sehelai 

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

atau hitam, dan sebagainya.  
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Semakin individu tersebut dewasa maka akan meningkat juga kebutuhan 

yang akan dimiki individu tersebut. Berbekalkan ilmu pendidikan maka 

individu tersebut akan menuntut ilmu dengan pengalaman dan 

pendidikan formal. Disinilah individu tersebut akan menjadi siswa atau 

peserta didik dari komponen pendidikan, dimana dalam pendidikan 

formal akan ada jenjang-jenjang secara bertahap sebagai tanda kualitas 

dari ilmu yang dimiliki seseorang.  

Menurut Hammalik (2008:99) mengemukakan bahwa, “peserta didik  

adalah salah satu komponen dalam pengajaran, disamping faktor guru, 

tujuan dan metode pengajaran.” Menurut Safique Ali Khan (2005:62), 

“orang yang datang kesuatu lembaga untuk memperoleh atau 

mempelajari beberapa tipe pendidikan. Seseorang pelajar adalah orang 

yang mempelajari ilmu pengetahuan berapa pun usianya, dari mana pun, 

siapa pun, dalam bentuk apa pun, dengan biaya berapapun untuk 

meningkatkan intelek dan moralnya dalam rangka mengembangkan dan 

membersihkan jiwanya dan mengikuti jalan kebaikan.” 

Menurut Abu Ahmadi (2001:251), “peserta didik adalah anak yang 

belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain 

untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai 

mahluk tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai 

anggota masyarakat dan sebagai suatu peribadi atau individu. Menurut 

Sudarwan Danim (2010:1) peserta didik merupakan, “sumberdaya utama 

dan terpenting dalam proses pendidikan formal.” Guru tidak dapat 
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mengajar jika tidak ada peserta didik tetapi peserta didik dapat belajar 

meskipun tidak adanya kehadiran guru. 

Sudarwan Danim (2010:2) menambahkan bahwa, “terdapat hal-hal 

essensial mengenai hakikat peserta didik, yaitu: 

1. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi 

potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, psikomotorik. 

2. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi 

periodesasi perkembangan dan pertumbuhan, meski memiliki 

pola yang relatif sama. 

3. Peserta didik memiliki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, 

bukan sekedar miniatur orang dewasa. 

4. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi 

kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, 

meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaan. 

5. Peserta didik merupakan manusia yang bertanggung jawab bagi 

proses belajar pribadi dan menjadi pembelajaran sejati, sesuai 

dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat. 

6. Peserta didik memiliki adaptabilitas didalam kelompok sekaligus 

mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang 

unik. 

7. Peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara 

individual dan kelompok, serta mengharapkan perlakuan yang 

manusiawi dari orang dewasa termasuk gurunya. 

8. Peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam 

menghadap lingkungannya. 

9. Peserta didik sejatinya berperilaku baik dan lingkungannyalah 

yang paing dominan untuk membuatnya lebih baik lagi atau 

menjadi lebih buruk. 

10. Peserta didik merupakan mahluk tuhan yang memiliki aneka 

keunggulan, namun tidak akan mungkin bisa berbuat atau dipaksa 

melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya.” 

 

Menurut Wina Sanjaya (2006:27), “peserta didik dalah individu yang 

unik.” Keunikan tersebut dilihat dari sifat-sifat, bakat-bakat, yang 

berbeda-beda satu sama lain yang menonjol. Artinya tidak adanya peserta 

didik yang sama, meskipun secara fisik mungkin memiliki kemiripan, 

tetapi pada hakekatnya mereka tidaklah mirip. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat penulis simpulkan peserta 

didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan 

formal, peserta didik merupakan objek pendidikan yang berusaha 

mencapai tujuannya melalui jalur atau jenjang pendidikan tertentu yang 

bertindak sebagai pelaku pencari pelajar. 

 

6. Pihak Sekolah 

Pihak sekolah ialah segenap elemen-elemen yang terdapat didalam lingkup 

atau terlibat untuk menjalankan aktifitas sekolah tersebut.  Karna pada 

dasarnya di sekolah modern seperti sekarang ini bukan hanya guru saja yang 

terdapat didalam sekolah, tetapi ada juga operator admistrasi sekolah atau 

operator lain nya sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut, bidang tata 

usaha, pelayan kebersihan sekolah dan juga pihak keamanan sekolah. SMP 

Negeri 24 Pesawaran bahwa disekolah tersebut memiliki 24 guru, 13 orang 

guru terdaftar sebagi PNS dan 11 orang guru terdaftar sebagai honorer. 

Dipimpin seorang kepala sekolah yang bernama Yeyet Suryati, S.Pd. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Tingkat Lokal 

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya, peneliti merasa penelitian ini relevan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Diren Oktarima Jurusan Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung dengan judul Persepsi guru tentang 

menurunnya adab sopan santun siswa kepada guru di SMP PGRI 6 Bandar 
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Lampung. Penelitian yang dilakukan oleh Diren Oktarima mempunyai tujuan 

penelitian yaitu untuk mendeskripsikan persepsi guru tentang menurunnya 

adab sopan santun siswa kepada guru di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. 

Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriftif dengan pendekatan 

kuantitatif, subjek penelitian guru-guru di SMP 6 PGRI Bandar Lampung. 

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data angket, wawancara, dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru tentang menurunnya 

adab sopan santun siswa kepada guru adalah berada pada tahap yang 

mengkhwatirkan karena jika tidak segera diberi sanksi yang tegas kepada siswa 

yang melakukan pelanggaran akan menimbulkan penurunan adab sopan santun 

yang lebih parah dari yang dari yang terjadi saat ini.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-

sama mengenai adab sopan santun, sama-sama meneliti sopan santun siswa di 

sekolah, pengumpulan data angket, wawancara, dan dokumentasi. 

Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan terletak pada variabel yang akan di teliti yaitu penelitian ini meneliti 

tentang persepsi guru tentang menurunnya adab sopan santun siswa kepada 

guru di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. dan penelitan yang akan dilakukan 

adalah hubungan peningkatan pelanggaran adab sopan santun dengan 

penerapan sanksi bagi peserta didik (studi kasus di SMPN 24 Pesawaran) 

Kabupaten Pesawaran. 
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Tingkat Nasional 

Berdasarkan dari penelitian yang sebelumnya peneliti merasa penelitian ini 

relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahyaningsih Jurusan 

Pendidikan Agama Isalam Fakultas Tarbyah dan Ilmu Keguruan Institusi 

Agama Isalam Negri Purwokerto dengan judul Pendidikan Akhlak: Pembinaan 

Sikap Sopan Siswa Terhadap Guru di MTs Negeri 1 Rakit Kecamatan Rakit 

Kabupaten Banjarnegara. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahyaningsih 

mempunyai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana sikap sopan 

siswa terhadap guru di MTs Negri 1 Rakit, Kecamatan Rakit, Kabupaten 

Banjarnegara. 

Metode yang digunakan yaitu kualitatib, subjek penelitian adalah para guru dan 

peserta didik kelas VII A, kelas VIII F, dan siswa kelas IX B MTs Negri 1 

Rakit. Dengan menggunakan teknik pengumpualn data obserfasi, wawancara, 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pembinaan sikap sopan dilakukan guru 

yaitu sikap sopan dalam berbahasa, sopan santun dalam berprilaku, sopan 

santun dalam berpakaian. Proses pembinaan yang dilakukan yaitu melalui 

teguran, peringatan dan sanksi, kemudian pertemuan wali murid, wali kelas, 

melalui kegiaatan ekstra seaman kitab ta’lim muta’alim, dan pemindahan siswa 

yang memiliki sikap kurang baik dengan dipindahkan di kelas F. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama-sama 

meneliti sopan santun siswa di sekolah, pengumpulan data wawancara dan 

dokumentasi. Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 
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diteliti terletak pada variabel yang akan diteliti yaitu tentang, pendidikan 

akhlak: pembinaan sikap sopan siswa terhadap guru di MTs Negri 1 Rakit, 

Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dan variabel peneliti adalah 

hubungan peningkatan pelanggaran adab sopan santun dengan penerapan 

sanksi bagi peserta didik (studi kasus di SMPN 24 Pesawran) di Kabupaten 

Pesawaran. 

 

C. Kerangka Pikir 

Uapaya membentuk adab sopan santun atau merubah moral siswa menjadi 

lebih baik seperti yang diharapkan oleh sekolah bukanlah suatu hal yang 

mudah. Banyak siswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah 

tersebut, bahkan ada yang sering melakukan tindak pelanggaran tersebut. 

Meskipun sanksi sudah diberikan kepada pelanggar peraturan itu tidaklah 

menjamin pelaku untuk jera, jadi ada apa sebenarnya yang terjadi apakah 

sanksi yang dirasa kurang tegas atau memang ada penyebab-penyebab lainnya 

yang memicu terjadinya peningkatan pelanggaran adab sopan santun tersebut. 

Perlu adanya kerja keras antar semua komponen-komponen yang terdapat 

disekolah tersebut. Dengan adanya kerja keras dan kerja sama antar semua 

komponen yang terdapat disekolah tersebut diharapkan pelanggaran-

pelanggaran adab sopan santun disekolah yang dilakukan oleh siswa tidak 

terjadi lagi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan disajikan dalam bentuk 

bagan sebagai berikut : 
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Gambar 2. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

C. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah, teori dan kerangka pikir maka hipotesis yang 

peneliti ajukan adalah : 

Hi :     Ada hubungan antara peningkatan pelanggaran Adab Sopan Santun dengan    

penerapan sanksi bagi peserta didik oleh (studi kasus di SMPN 24 

Pesawaran). 

Ho :   Tidak ada hubungan antara peningkatan pelanggaran Adab Sopan Santun 

dengan penerapan sanksi bagi peserta didik (studi kasus di SMPN 24 

Pesawaran). 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan Pelanggaran 

Adab Sopan Santun (X) 

1. Etika terhadap guru dan 

warga sekolah 

 

2. Etika terhadap sesama 

peserta didik 

 

3. Etika terhadap fasilitas 

sekolah 

 

Sanksi Bagi Peserta Didik 

(Y) 

a. Teguran 

b. Tindakan sementara 

c. Skorsing 

d. Diberhentikan dari 

sekolah 
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III. METODELOGI PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasi dengan pendekatan 

kuantitatif, karena peneliti meneliti masalah yang mencangkup tentang aspek 

pendidikan pada masa sekarang, penulis ingin menganalisis data secara objektif 

tentang hubungan piningkatan pelanggaran adab sopan santun dengan 

penerapan sanksi bagi peserta didik (studi kasus di SMPN 24 Pesawaran). 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini ada dua macam yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Peningkatan pelanggaran adab sopan santun (x) 

b. Penerapan sanksi bagi peserta didik (studi kasus di SMPN 24 Pesawaran (y) 
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C. Definisi Variabel 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Peningkatan Pelanggaran Adab Sopan Santun (X) 

Peningkatan pelanggaran atau perilaku menyimpang terhadap adab sopan 

santun maupun peraturan tata tertib ialah suatu perbuatan yang dinilai 

bertentangan dengan aturan-aturan, norma, hukum dalam masyarakat 

yang sudah ditetapkan dan berlaku di dalam masyarakat tersebut. 

b.  Penerapan sanksi bagi peserta didik di sekolah (Y) 

Penerapan sanksi bagi peserta didik di sekolah ialah upaya guru 

memberikan hukuman yang sepadan bagi peserta didik yang melakukan 

pelanggaran terhadap adab sopan santun maupun tata tertib sekolah yang 

berlaku, dan bagaimana peserta didik dalam menyikapi sanksi yang 

diberikan kepada guru dalam memberlakukan tata tertib sekolah.  

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan pelanggaran adab sopan santun adalah bentuk dari perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh peserta didik terhadap adab sopan 

santun dan tata tertib sekolah yang berlaku di SMPN 24 Pesawaran 

Kabupaten Pesawaran Tahun Pelajaran 2017-2018. Indikator dalam 

penelitian ini adalah: 
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(1) Etika terhadap guru dan warga sekolah 

(2) Etika terhadap sesama peserta didik 

(3) Etika terhadap fasilitas sekolah 

Indikator-indikator tersebut mempunyai pilihan jawaban dengan skor 

yang berbeda-beda, yaitu 3 untuk jawaban A, 2 untuk jawaban B, dan 1 

untuk jawaban C. Sedangkan untuk pertanyaan negarif maka sekor yang 

diberikan yaitu 1 untuk jawaban A, 2 untuk jawaban B, dan 3 untuk 

jawaban C. Berdasarkan jawaban yang diberikan peserta didik maka 

dapat disusun kategorinya, sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, sangat 

rendah. 

b.  Penerapan sanksi bagi peserta didik di sekolah ialah bagaimana pihak 

sekolah dalam memberikan saksi terhadap peserta didik yang melanggar 

adab sopan santun dan tata tertib di SMPN 24 Pesawaran Kabupaten 

Pesawaran Tahun Pelajaran 2017-2018. Indikatornya yaitu: teguran, 

tindakan sementara, skorsing, dan diberhentikan dari sekolah. 

 

D. Rencana Pengukuran Variabel 

Cara mengukur variabel tentang hubungan peningkatan pelanggaran adab 

sopan santun dengan penerapan sanksi terhadap peserta didik (studi kasus di 

SMPN 24 Pesawaran) tahun pelajaran 2017-2018 digunakan pengukuran 

variabel sebagai berikut: 
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1. Variabel bebas 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah peningkatan pelanggaran adab 

sopan santun. Dengan hal ini peningkatan pelanggaran adab sopan santun 

akan diukur dalam menggunakan sekala penilaian, dalam penelitian ini  

adalah dengan scorring pada alternatif jawaban yang diberikan responden 

melalui angket dan sekala sikap yang disebarkan oleh peneliti. 

Indikator dalam peningkatan pelanggaran adab sopan santun ialah: 

a.   Etika terhadap guru dan warga sekolah 

b.   Etika terhadap peserta didik disekolah 

c.   Etika terhadap fasilitas sekolah   

Setiap item soal yang diberikan kepada responden masing-masing telah 

diberikan alternatif jawaban yang terdiri dari a, b, dan c sehingga 

mempermudah responden dalam menjawab setiap item pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti, dan responden hanya memilih salah satu alternatif 

dari beberapa jawaban yang tersedia. Berdasarkan ukuran (beradab, kurang 

beradab, tidak beradab) 

 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini ialah penerapan sanksi bagi peserta 

didik di sekolah. Berdasarkan ukuran: Diterapkan, Kurang diterapkan, Tidak 

diterapkan. Dilakukan juga dengan teknik wawancara, agar peneliti dapat 

menerima informasi seluas-luasnya. Pihak yang diwawancarai adalah 

peserta didik, guru Bimbingan Konseling, dan guru Pendidikan Pancasila 
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dan Kewarganegaraan di SMPN 24 Pesawaran Kabupaten Pesawaran Pahun 

Pelajaran 2017-2018, dan siswa-siswi SMPN 24 Pesawaran Kabuapaten 

Pesawaran Tahun Pelajaran 2017-2018. 

 

E. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi adalah salah satu komponen terpenting dalam sebuah penelitian 

mengingat populasi akan menentukan validitas data. Populasi dalam 

penelitian ini adalah peserta didik SMPN 24 Pesawaran Kabupaten 

Pesawaran Tahun Pelajaran 2017-2018. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 2. Jumlah populasi peserta didik SMPN 24 Pesawaran 

Tahun Pelajaran   2017-2018 

No. KELAS 

PESERTA DIDIK 

JUMLAH 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1. VII 44 49 93 

2. VIII 56 47 103 

3. IX 32 22 54 

JUMLAH 132 118 250 

Sumber : Dokumen SMPN 24 Pesawaran 

 

2. Sampel 

Menurut Suharsini Arikunto (2002:117), “apabila subjeknya kurang dari 

100 orang maka penelitian tersebut diambil semua subjeknya, sehingga 
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penelitian merupakan penelitian populasi. Dan jika subjeknya lebih dari 100 

orang dapat diambil antara 10-15%, 20-25% ataupun lebih.” 

 

Tabel 3. Sampel Penelitian Pada Peserta Didik SMPN 24 

Pesawaran Kabupaten Pesawaran Tahun Pelajaran 2017-

2018. 

NO KELAS POPULASI SEMPEL 
JUMLAH 

SEMPEL 

1 VII 93 93x15%=13,95 14 

2 VIII 103 103x15%=15,45 15 

3 IX 54 54x15%=8,1 8 

JUMLAH 250 37,5 37 

Sumber: Data Sekunder (pengolahan data sampel) 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pokok 

Teknik pokok pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Angket  

Teknik pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menyebar angket yang berisikan pertanyaan kepada responden. 

Penyebaran angket dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang 

hubungan peningkatan pelanggaran tata tertib dengan pelaksanaan sanksi 

bagi siswa oleh pihak sekolah di SMPN 24 Pesawaran Tahun Pelajaran 

2017-2018. Adapun jenis angket dalam penelitian ini adalah angket 

tertutup. Pilihan soal memiliki jawaban yang masing-masing terdiri dari 
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a, b, dan c sehingga responden hanya memilih salah satu jawaban yang 

tersedia, adapun pemberian nilainya dengan ketentuan sebagai berikut: 

1).   Untuk memilih jawaban alternatif a diberikan skor 3 

2).   Untuk memilih jawaban alternatif b diberikan skor 2 

3).   Untuk memilih jawaban alternatif c diberikan skor 1 

Sedangkan untuk pertanyaan yang bersifat negarif, maka penskorannya 

dari kecil ke besar. Berdasarkan hal diatas maka dapat diketahui skor 

tertinggi adalah (3) dan skor terendah adalah satu (1). 

 

2. Teknik Pendukung 

Teknik pendukung dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Wawancara  

Penelitian ini berpedoman/memakai daftar pertanyaan, agar peneliti 

dapat menerima informasi seluas-luasnya. Pihak yang diwawancarai 

adalah guru Bimbingan Konseling dan guru Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan SMPN 24 Pesawaran Kabupaten Pesawaran Tahun 

Pelajaran 2017-2018, dan siswa-siswi SMPN 24 Pesawaran Kabupaten 

Pesawaran Tahun Pelajaran 2017-2018. 

 

b. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengambilan data untuk memperoleh 

data yang lengkap mengenai informasi tentang gambaran umum lokasi 
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penelitian dan keterangan atau fakta-fakta yang terkait dengan objek 

penelitian. 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2010:167), “menjelaskan bahwa validitas adalah 

keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu 

mengukur apa yang akan diukur.” Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa suatu alat dikatakan valid apabila mampu secara cermat 

menunjukkan besar kecilnya suatu gejala yang diukur. Oleh karena itu 

peneliti dalam penelitian ini menggunakan validitas logis (logical validity). 

Validaitas diadakan melalui kontrol langsung terhadap teori-teori yang 

melahirkan indikator-indikator variabel yang diselesaikan dengan maksud 

dan isi butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket dan konsultasi 

dengan pembimbing yang kemudian diambil revisinya. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila tes tersebut menunjukan hasil-

hasil yang tetap dan akurat. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan: 

1. Menyebarkan angket kepada 10 orang di luar responden 

2. Hasil uji coba dikelompokan ke dalam item ganjil dan genap 
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Tabel 4. Distribusi Hasil Uji Coba Angket dari 10 Responden di 

Luar Populasi Tahun Pelajaran 2017/2018, untuk item 

ganji (X) 

NO 

Nomor Item Ganjil 

Skor 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 33 

2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 30 

3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 31 

4 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 32 

5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 34 

6 3 2 3 2 3 3 2 1 1 3 3 3 29 

7 2 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 31 

8 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 32 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 

10 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 33 

Jumlah 320 

Sumber Data : Uji Coba Angket 

 

Berdarsarkan data tabel 4 menjelaskan distribusi hasil dari penjumlahan 

skor uji coba angket kepada 10 peserta didik di luar responden dengan 

indikator item ganil (X), dengan jumlah soal sebanyak 12 pertanyaan, 

diketahui jumlah skor yang bervariasi 
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Tabel 5. Distribusi Hasil Uji Coba Angket dari 10 Responden di luar 

Populasi Tahun Pelajaran 2017/2018, Untuk Item Genap 

(Y) 

NO 

Nomor Item Genap 

Skor 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

1 3 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 31 

2 2 2 3 3 1 3 1 1 3 2 2 3 30 

3 3 2 3 3 2 1 1 3 3 2 2 2 30 

4 2 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 3 33 

5 3 3 2 1 2 3 1 1 3 3 3 3 31 

6 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 1 29 

7 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 28 

8 3 3 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 31 

9 2 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 33 

10 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 3 30 

Jumlah 306 

Sumber Data : Uji Coba Angket 

 

Berdasarkan data tabel 5 menjelaskan distribusi hasil dari penjumlahan 

skor uji coba angket kepada 10 peserta didik di luar responden dengan 

indikator item genap (Y), dengan jumlah soal sebanyak 12 pertanyaan. 

Selanjutnya hasil pengelolaan masing-masing nomor item ganjil dan 

genap didistribusikan ke dalam tabel kerja untuk memudahkan peneliti 

melakukan analisis data. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 6. Tabel Kerja Antara Item Ganjil (X), dan Item genap (Y) 

No X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 33 31 1089 961 1023 

2 30 30 900 900 900 

3 31 30 961 900 930 

4 32 33 1024 1089 1056 

5 34 31 1156 961 1054 

6 29 29 841 841 841 

7 31 28 784 784 868 

8 32 31 961 961 992 

9 35 33 1089 1089 1155 

10 33 30 900 900 990 

Jumlah 320 306 9386 9386 9809 

Sumber Data : Analisis Data Hasil Uji Coba Angket 

 

3. Hasil item ganjil dan item genap, dikorelasikan dengan Product moment 

yaitu: 

    
∑   

 ∑ ∑  
 

√{∑   
 ∑   

 } {∑   
 ∑   

 }

 

 

Keterangan : 

    = Hubungan variabel X dan Y 

   = Variabel bebas 

     = Variabel terikat 

   = Jumlah Responden 



50 
 

xy  = Product dari gejala x dan y 

Hadi (1989:318) 

 

X = 320  Y = 306  XY = 9809 

X
2
 = 10270  Y

2
 =9386  N  = 10 
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4. Untuk mengetahui koefisien reabilitas seluruh kuesioner digunakan 

rumus Spearman Brown sebagai berikut: 

rxy = 
      

       
 

Keterangan:  

rxy  =  Koofisien reliabilitas seluruh tes 

rgg  =  Koofisien korelasi item ganjil genap 

Hadi (1989:37) 

 

    
      

       
 

 

    
       

        
 

 

    
   

    
 

 

         

 

5. hasil analisis kemudian dikorelasikan dengan kriteria reliabilitas menurut 

Ari kunto (2008:75) sebagai berikut : 

0,81-1.00 = Reliabilitas Sangat Tinggi 

0,61-0,80 = Reliabilitas Tinggi 

0,41-0,60 = Relibilitas Cukup 

0,21-0,40 = Reliabilitas rendah 

0,00-0,20 = Reliabilitas Sangat Rendah 
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Berdasarkan kriteria di atas maka angket yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki reliabilitas tinggi yaitu 0,78. Sehingga angket 

mengnai Hubungan Peningkatan Pelanggaran Adan Sopan Santun 

dengan Penerapan Sanksi Bagi Peserta Didik (Studi Kasus di SMPN 24 

Pesawaran) Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dapat 

dipergunakan dalam penelitian yang sebenarnya. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik analisis data sebagai berikut : 

Untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini akan digunakan 

rumus interval yaitu: 

   
     

 
 

Keterangan: 

I = Interval 

NT = Nilai Tertinggi 

NR = Nilai Terendah 

K = Katagori 

Selanjutnya untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini 

digunakan juga rumus persentase yaitu: 

P = 
 

 
    % 
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Keterangan: 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi, Hadi 

(1989:42) 

 

Untuk menafsirkan banyaknya presentase yang diperoleh maka digunakan 

dengan kriteria sebagai berikut : 

76% - 100 %  = Baik 

56% - 75%   = Cukup 

40% - 55%   = Kurang baik 

0% - 39%   = Tidak baik 

Arikunto (2002:196) 

 

Pengujian keeratan hubungan dilakukan dengan menggunakan rumus Chi 

Kuadrat sebagai berikut: 

    ∑∑
          

   

 

   

 

   

 

Keterangan : 

 X 
2
      :  Chi Kuadrat 

∑                   :  Jumlah baris
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∑                   :  Jumlah kolom

 

   

 

                :  Banyaknya data yang diharapkan 

             :  Banyaknya data hasil pengamatan 

 

 

Dengan kreteria uji sebagai berikut : 

1.  Jika X 
2
 hitung lebih besar atau sama dengan X 

2
 tabel dengan taraf 

signifikan 5% hipotesis diterima. 

2. Jika X 
2
 hitung lebih kecil atau sama dengan X 

2 
tabel dengan taraf signifikan 

5% maka hipotesis ditolak. 

Kemudian untuk menguji keeratan hubungan dan membuktikan hipotesis 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat digunakan rumus koefisien 

kontingensi sebagai berikut : 

 

  √
  

    
 

 

Keterangan : 

C   = Koefisien Kontingensi 

X 
2  

 = Chi Kuadrad 

n  = Jumlah sampel 

Silaen & Yayak Harianto (2013:210) 
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Agar C diperoleh dapat dipakai untuk derajat asosiasi antara faktor-faktor 

diatas maka harga C dibandingkan koefisien maksimum yang bisa terjadi maka 

harga ini dapat dihitung dengan rumus: 

      √
   

 
 

Keterangan : 

C maks : Koefisien kontingen maksimum 

m  : Harga maksimum antara baris dan kolom 

1  : Bilangan konstan 

Hadi (1987:317) 

Makin dekat harga c pada c maksimum maka makin besar derajat asosiasi 

antara variabel. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

maka dapat dsimpulkan sebagai berikut : 

Ada hubungan peningkatan pelanggaran adab sopan santun dengan penerapan 

sanksi bagi peserta didik (studi kasus di SMPN 24 Pesawaran). 

1.  Peningkatan pelanggaran adab sopan santun di SMPN 24 Pesawaran 

dominan pada katagori kurang beradab. Hal ini terlihat dari hasil 

pengolahan data dengan menggunakan rumus interval diperoleh hasil bahwa 

sebanyak 17 responden atau 45,95% hal ini dikarenakan peserta didik 

kurang menghormati guru dan warga sekolah, kurang menghargai sesama 

peserta didik lainnya, kurang menghargai fasilitas sekolah yang telah 

diberikan pihak sekolah. 

 

2. Penerapan sanksi bagi peserta didik si SMPN 24 Pesawaran dominan pada 

katagori Ringan ini terlihat dari pengolahan data dengan menggunakan 

rumus interval diperoleh hasil bahwa sebanyak 18 responden atau 48,65% . 

hal ini dikarenaknan saat peserta didik melakukan pelanggaran mereka 

jarang bahkan tidak pernah mendapatkan sanksi yang diberikan pihak 

sekolah kepada mereka. 
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3. Berdasarkan hasil analisa hipotesis yang dilakukan maka terdapat tingkat 

keeratan hubungan yang kuat antara peningkatan pelanggaran adab sopan 

santun dengan penerapan sanksi bagi peserta didik (studi kasus di SMPN 24 

Pesawaran). Semakin meningkatnya suatu pelanggaran adab sopan santun 

maka semakin rendah juga sanksi yang diterapkan. Semakin rendahnya 

tingkat pelanggaran adab sopan santun maka semakin berat sanksi yang 

diterapkan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut,  maka peneliti dapat mengajukan saran 

sebagai berikut : 

1. Kepada pihak sekolah agar dapat menerapkan sanksi sesuai dengan jenis 

pelanggaran yang dilakukan pesera didik, bahkan jika memang sanksi yang 

ada sekarang dirasa kurang memberikan efek jera kepada peserta didik maka 

berikanlah sanksi yang membuat peserta didik tersebut jera dan tidak 

mengulangi perbuatannya. Janggan takut untuk menegakkan peraturan dan 

sanksi sekolah, karena itu hanya akan dikenakan kepada peserta didik yang 

melanggar, jika pihak sekolah tidak tegas untuk mendidik peserta didik yang 

melanggar tersebut maka bapak/ibu guru sama saja sudah melihat generasi 

bangsa ini sedikit demi sedikit akan hancur. 

 

2.  Kepada orang tua peserta didik percayakanlah pendidikan anak-anak anda 

ditangan bapak/ibu guru disekolahnya. Jikalau meraka mendapatkan 

hukuman disekolah berarti anak-anak anda sedang melakukan suatu 

kesalahan yang musti diperbaiki. Jangan bela anak anda yang terbukti 
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bersalah tetapi bantulah bapak/ibu guru untuk sama-sama mendidik anak-

anak anda. Karena anak anda adalah generasi penerus bangsa ini. 

 

3. Kepada peserta didik jika engkau mendapatkan hukuman dari bapak/ibu 

guru karena kesalahan dari engkau yang disengaja atau tidak sengaja, maka 

janganlah kalian lawan guru-gurumu sebenarnya mereka menyayangimu 

dan tak tega melihatmu melakukan kesalahan sehingga 

memeberikanhuukuman untuk mendidikmu menjadi manusia yang berguna 

bagi bangsa dan negara ini. Jangan enggakau mengadu kepada orang tua 

yang tidak-tidak hanya untuk mendapatkan pembelaan dari orang tua, 

sesungguhnya engkau sedang mengadu domba antara orang tua mu dengan 

gurumu . 
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