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MOTTO 

 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 

bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, 

padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang 

kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 216) 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 

apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 

(Q.S Al-Insyirah 6-7) 
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ABSTRACT 

 

 

Discipline is the most important element for character building students in schools. 

This study aims to explain the effect of punishment on discipline. The subjects of 

this study were 37 grade III students from SDN 03 Glodogan Klaten. The type of 

research used in this study is ex-post facto. Purposive sampling was chosen as the 

sampling technique used. The results showed that there was a significant 

relationship between the punishment for the discipline of grade III students at SDN 

03 Glodogan Klaten. This shows that the research hypothesis is accepted. In 

addition, the results of the study also showed that the effect of punishment on 

student discipline at SDN 03 Glodogan, Klaten was 83.8%. 
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ABSTRAK 

 

Kedisiplinan merupakan unsur terpenting bagi pembentukan karakter siswa di 

sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pemberian hukuman 

terhadap kedisiplinan. Subjek penelitian ini berjumlah 37 siswa kelas III dari SDN 

03 Glodogan Klaten. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah ex-

post facto. Purposive sampling dipilih sebagai Teknik sampling yang digunakan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pemberian 

hukuman terhadap kedisiplinan siswa kelas III di SDN 03 Glodogan Klaten. Hal 

tersebut menunjukan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Selain itu, hasil 

penelitian juga menunjukan bahwa besarnya pengaruh pemberian hukuman 

terhadap kedisiplinan siswa di SDN 03 Glodogan, Klaten adalah sebesar 83,8%. 

 

Kata kunci: pemberian hukuman, kedisiplinan siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan 

manusia. Salah satu lembaga pendidikan yang dipahami sebagai pendidikan formal 

adalah sekolah. Di sekolah berlangsung kegiatan belajar mengajar dimana ilmu 

pengethuan di ajarkan dan dikembangkan kepada siswa. Dalam mengikuti kegiatan 

belajar di sekolah siswa tidak terlepas dari berbagai peraturan yang diberlakukan di 

sekolahnya dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan peraturan 

tersebut. 

Peraturan sekolah merupakan suatu cara yang digunakan oleh pihak sekolah 

untuk mengatur setiap individu di dalam sekolah. Selanjutnya peraturan juga berguna 

bagi perkembangan mental dan psikologis bagi yang menaatinya, menumbuhkan rasa 

hormat serta pembentukan peribadi yang baik. Selain itu peraturan sekolah juga 

menjadi salah satu alat pendidikan preventif atau alat pendidikan yang bersifat 

pencegahan yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu 

kelancaran proses pelaksanaan dalam mencapai tujuan pendidikan, serta sangat 

berperan penting untuk memaksimalkan proses pembalajran yang kondusif. Namun, 

peraturan sekolah seringkali diterapkan untuk memberikan hukuman sebagia 

konsekuensi dari pelanggaran terhadap suatu aturan, apabila ada siswa yang melanggar 

peraturan sekolah akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

sekolah.  
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Hukuman merupakan alat pendidikan yang bisa menjadi keharusan, karena 

hukuman mengajarkan sebab akibat. Hukuman membantu anak menyadari bahwa 

setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik terhadap orang lain ataupun dirinya sendiri. 

Arumdani (dalam Devi, 2017) mengatakan ”hukuman adalah tindakan pendidik yang 

secara sadar dan sengaja dijatuhkan kepada siswa yang melanggar peraturan, dengan 

tujuan agar siswa tersebut menyadari dalam hatinya dan mau berjanji untuk tidak 

mengulangi kesalahannya.  

Pemberian hukuman yang dilakukan oleh keluarga, maupun oleh pihak sekolah 

hendaknya dilakukan atas dasar mendidik anak supaya menjadi lebih disiplin dan 

menyadari kesalahan yang telah dia perbuat serta berjanji untuk tidak kembali 

mengulangi kesalahannya lagi. Hukuman yang akan diberikan kepada anak hendaknya 

tidak terlalu berat supaya tidak menimbulkan efek psikologis pada anak yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, dalam memberikan suatu hukuman para guru 

hendaknya berpedoman pada dua prinsip yaitu dihukum karena bersalah dan dihukum 

agar tidak berbuat kesalahan lagi (Aliyah, 2017). Tetapi pada intinya semua penerapan 

hukuman bertujuan untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan teratur. Dengan 

demikian akan nampak bahwa sekolah berusaha mendidik siswa untuk dapat 

menjalankan tugas dan kewajibannya, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan 

sekitarnya. 

Secara umum tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku 

siswa ke arah kebaikan dan yang bersangkutan menyesali serta menyadari perbuatan 

salah yang telah dilakukannya, kendatipun pada dasarnya hukuman tersebut kurang 

disenangi oleh siswa, karena dampak yang ditimbulkannya pun bisa positif dan bisa 
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pula negatif. Seorang guru apabila memberikan hukuman dengan sewenang-wenang 

tanpa memperhatikan kejiwaan siswa dan kesesuaian antara berat dan ringannya 

pelanggaran dengan hukuman yang diberikan, besar kemungkinan akibat yang 

ditimbulkannya pun akan negatif. Hukuman akan berpengaruh positif apabila hukuman 

itu bermakna mendidik untuk mencapai ke arah kedewasaan dan dapat dipertanggung 

jawabkan, sehingga dampak yang ditimbulkan oleh hukuman kepada siswa yang 

menerima adalah sebagai ganjaran atas perbuatannya yang salah dan keliru, dan ia 

berusaha untuk memperbaiki dan memperkuat keinginan untuk berbuat kebaikan 

(Wahyudi, 2018).  

Sejatinya, anak tidak boleh mendapatkan perlakuan yang berupa kekerasan 

kepada dirinya, karena akan memberikan efek psikologis kepada anak tersebut secara 

berkepanjangan. Cara menanamkan kedisiplinan terhadap anak bukan dengan 

kekerasan, akan tetapi banyak pemahaman dari guru dan orang tua yang salah 

mengenai penanaman kedisiplinan tersebut, sehingga guru dan orang tua cenderung 

mengunakan kekerasan sebagai pendekatan untuk menanamkan disiplin pada diri anak. 

Kedisiplinan berkaitan dengan pengaturan diri. Schunk (dalam Rachman & 

Agustian, 2016) mengatakan bahwa pengaturan diri mengacu pada proses yang 

digunakan siswa secara sistematis untuk memfokuskan pikiran, perasaan, dan tindakan 

pada pencapaian tujuan. Aplikasi dari pengaturan diri dapat terlihat dari bagaimana 

siswa dapat mengontrol diri untuk disiplin baik di rumah maupun di sekolah. 

Membudayakan disiplin dalam kehidupan di lingkungan sekolah pada siswa dapat 

memberi dampak yang positif bagi kehidupan siswa di luar sekolah.  
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Disiplin merupakan hal yang sangat penting ditanamkan pada diri setiap 

individu, terutama kepada diri seorang peserta didik. Tidak ada hal yang paling penting 

dalam manajemen diri dibandingkan dengan disiplin. Selain pentingnya menemukan 

arah dan tujuan yang jelas, disiplin merupakan syarat mutlak untuk mencapai impian 

atau melaksanakan misi hidup.  

Setelah memasuki sekolah dan bertambah lingkungan siswa yang semula hanya 

lingkungan keluarga, menjadi lingkungan sekolah akan menjadikan bertambahnya 

butir-butir kedisiplinan lain. Ketepatan datang ke sekolah, mendengarkan bunyi bel 

sebagai salah satu bentuk peratiran untuk keluar masuk kelas dan peraturan sekolah 

lainnya. Peraturan-peraturan di sekolah yang harus ditaati oleh siswa pada umumnya 

dituliskan dan dijelaskan disertai dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Dengan 

demikian kedisiplinan di sekolah sifatnya lebih kaku dibandingkan dengan lingkungan 

keluarga.  

Seorang guru harus mempunyai metode yang baik dalam hal memberikan 

hukuman terhadap muridnya. Dengan demikian seorang guru dituntut untuk 

memberikan yang terbaik untuk siswanya, tidak terkecuali orang tua. Sama halnya 

dengan alat-alat pendidikan yang lain, berhasil dengan baik atau tidaknya suatu 

hukuman tergantung kepada pribadi guru yang bersangkutan dan siswa tersebut, bahan 

dan cara yang dipakai untuk menghukum siswa. Selain itu, juga dipengaruhi oleh 

hubungan antara guru dan siswa serta suasana atau situasi ketika hukuman itu diberikan 

(Wahyudi, 2018). Oleh sebab itu, belum tentu dan bahkan tidak mungkin hukuman 

yang sama dilakukan oleh seorang terhadap beberapa orang lainnya menghasilkan 

akibat yang sama pula. 



5 

Banyak anak didik yang justru menganggap sekolah itu menjadi tempat yang 

membosankan. Hidup dalam kebebasan menjadi alasan untuk melanggar aturan. 

Seringkali anak didik beranggapan bahwa aturan sekolah adalah pembatasan mereka 

untuk berkreasi dengan bebas. Teguran guru dianggap sebagai hukuman kepada 

mereka. Hal seperti ini seharusnya mendapat perhatian serius dari warga sekolah baik 

guru maupun tenaga kependidikan lainnya.  

Hal ini selaras dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti pada siswa kelas III SDN 3 Glodogan, Klaten menunjukkan bahwa banyak 

siswa yang bersikap tidak disiplin meskipun guru/wali kelas sudah memulai 

pembelajaran. Siswa keluar masuk semaunya, ramai sendiri, berpakaian tidak rapi, 

rambut tidak sesuai dengan aturan (terlalu panjang). Selain itu siswa juga belum 

sepenuhnya menaati peraturan yang diberikan oleh pihak sekolah. Peraturan 

keterlambatan yang diterapkan pada sekolah tersebut adalah masuk paada pukul 07:00 

WIB, dan diberikan toleransi 15 menit untuk keterlambatan. Untuk siswa yang datang 

lebih dari waktu yang telah di tentukan oleh pihak sekolah akan mendapatkan hukuman 

berupa tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran sampai pergantian jam pelajaran 

berkutnya. Siswa juga masih mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru 

di sekolah pada saat sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Siswa juga 

mengeluarkan baju ketika jam istirahat, serta masih banyak siswa yang tidak 

menggunakan atribut sekolah sesuai ketentuan seperti tidak memakai dasi dan ikat 

pinggang ketika di sekolah.  

Banyaknya kasus pelanggaran disiplin di sekolah menunjukkan pemahaman 

siswa terhadap tata tertib sekolah masih kurang. Hal tersebut menjadi faktor penyebab 
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kedisiplinan siswa. Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses 

panjang agar disiplin menjadi kebiasan yang melekat kuat dalam diri seorang anak. 

Tumbuhnya sikap kedisiplinan bukan merupakan peristiwa mendadak yang terjadi 

ketika kedisiplinan pada diri siswa dapat tumbuh tanpa adanya dukungan dari pendidik, 

dan itupun dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit. Kebiasaan yang ditanamkan 

oleh orang tua dan orang dewasa di dalam lingkungan keluarga akan terbawa oleh anak, 

sekaligus akan memberikan warna terhadap perilakunya kelak. Pembentukan sikap 

kedisiplinan yang dibawa dari lingkungan keluarga akan menjadi modal besar bagi 

pembentukan sikap kedisiplinan di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Devi (2017) tentang hubungan antara hukuman dengan kedisiplinan pada 

sisiwa SMA Al-Islam 1 menyimpulkan bahwa kedisiplinan berhubungan dengan 

pemberian hukuman. Diberikannya hukuman adalah semata-mata untuk mendidik 

peserta didik supaya peserta didik berperilaku disiplin.  

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti berminat untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Pengaruh pemberian hukuman 

terhadap kedisiplinan siswa siswa kelas III SDN 3 Glodogan, Klaten Tahun Pelajaran 

2019/2020”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana pemberian hukuman berpengaruh terhadap 

kedisiplinan siswa kelas 3 SDN 3 Glodogan, Klaten Tahun Pelajaran 2019/2020?” 
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C. Keaslian Penelitian  

Penelitian tentang peningkatan kedisiplinan telah banyak dilakukan sebelumnya, 

tetapi sejauh penelusuran yang telah peneliti lakukan sebelumnya belum ada penelitian 

yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan baik dari subjek maupun objek 

penelitian. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain adalah 

sebagai berikut:  

1. Wahyudi (2018), melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemberian Hukuman 

terhadap Tingkat Disiplin Belajar di SMP Negeri 4 Marioriwaro Kabupaten 

Soppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) gambaran pemberian hukuman 

di SMPN 4 Marioriwawo termasuk dalam kategori “baik” yang ditinjau dari sikap 

dan pernyataan siswa tentang pelaksanaan hukuman yang diterapkan di sekolah 

dengan indikator hukuman yang berwujud isyarat, hukuman dengan perkataan, 

hukuman dengan perbuatan, dan hukuman badan. Hukuman bukanlah langkah awal 

dalam mengatasi permasalahan siswa melainkan langkah terakhir. Hukuman badan 

sudah tidak diberlakukan lagi melainkan hukuman dengan perkataan dan perbuatan 

yang diterapkan dan harus sesuai dengan aturan dalam pendidikan. b) Gambaran 

tingkat disiplin belajar siswa di SMPN 4 Marioriwawo termasuk dalam kategori 

“sangat tinggi” ditinjau dari indikator ketaatan terhadap tata tertib sekolah, ketaatan 

terhadap kegiatan belajar di sekolah, ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas 

pelajaran, dan ketaatan terhadap kegiatan belajar di rumah. Pelaksanaan disiplin 

belajar di SMPN 4 Marioriwawo yang diterapkan pada masing-masing lingkungan 

tersebut memberi dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. Oleh karena 

itu, dengan disiplin seseorang akan terbiasa mengikuti, mematuhi aturan yang 
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berlaku dan dengan pembiasaan maka lama-kelamaan akan masuk kedalam dirinya 

serta berperan dalam membangun kepribadian yang baik. c) Ada pengaruh antara 

pemberian hukuman terhadap tingkat disiplin belajar siswa di SMP Negeri 4 

Marioriwawo Kabupaten Soppeng.  

2. Khasanah (2017), melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemberian Hukuman 

terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas V MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: a) Berdasarkan hasil data tentang 

pemberian hukuman siswa kelas V MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 

menunjukkan bahwa tingkat pemberian hukuman dalam kategori sedang sebanyak 

22 siswa (64,71%). b) Berdasarkan hasil data tentang kedisiplinan siswa kelas V 

MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 menunjukkan bahwa tingkat 

kedisiplinan siswa dalam kategori sedang sebanyak 26 siswa (76,48%). c) 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan regresi linier sederhana 

diketahui Fhitung sebesar 6,66 dan diketahui Ftabel dengan taraf signifikansi 5% 

yaitu 4,15. Jadi, Fhitung > Ftabel artinya pemberian hukuman berpengaruh terhadap 

kedisiplinan siswa. Kemudian diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 

17,24%artinya pemberian hukuman berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa kelas 

V MIN Paju Ponorogo dan 82,76% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 

3. Devi (2017), melakukan penelitian tentang hubungan antara hukuman dengan 

Kedisiplinan pada Siswa SMA Al-Islam 1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: a) 

ada hubungan positif yang signifikan antara hukuman dengan kedisiplinan siswa 

SMA Al-Islam 1. b) hukuman memiliki sumbangan positif terhadap kedisiplinan, 
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akan tetapi kedisiplinan bukan hanya dipengaruhi oleh hukuman saja, banyak faktor 

yang mempegnaruhinya. C) Tingkat kedisiplinan siswa dan hukuman yang 

diterapkan di SMA Al-Islam 1 dalam kategori sedang.  

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, perbedaannya dapat dilihat pada subyek, objek, metode dan hal-hal yang 

diteliti tentang hukuman pada siswa. Selain itu, dari penelitian-penelitian di atas belum 

ada yang melakukan penelitian tentang bagaimana meningkatkan kedisiplinan siswa. 

sedangkan dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang apakah 

pemberian hukuman berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa kelas III SDN 3 

Glodogan, Klaten.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaruh pemberian 

hukuman terhadap kedisiplinan siswa kelas III SDN 3 Glodogan, Klaten Tahun 

Pelajaran 2019/2020 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak: 

1. Sekolah, menjadikan masukan bagi lembaga tentang pentingnya penerapan 

hukuman dalam meningkatkan kedisiplinan siswa.  

2. Guru, sebagai bahan pertimbangan bagi guru-guru untuk menerapkan hukuman 

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa.  
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3. Siswa, dengan adanya pemberian hukuman diharapkan dapat meningkatkan 

kedisiplinan siswa.  

4. Penulis, memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang peneltiian. Selain 

itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bekal untuk menjadi tenaga 

pendidik yang professional. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh antara pemberian hukuman terhadap kedisiplinan siswa di 

SDN 03 Glodogan, Klaten. Berdasarkan hasil analisi regresi diketahui bahwa nilai t 

hitung 13.456 (p > 0.05) yang menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan 

antara pemberian hukuman terhadap kedisiplinan siswa di SDN 03 Glodogan, sehingga 

hipotesis penelitian diterima. Selain itu berdasarkan hasil penelitian ini diketahui 

bahwa persamaan regresi menunjukkan bahwa Ŷ = 37,906+ 3,703X.   

 

B. Saran  

Adapun dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan:  

1. Guru mampu memahami dan menambah pengetahuan dalam upaya 

meningkatkan pemahaman kedisiplinan bagi siswanya dengan menerapkan 

pemberian hukuman yang baik.  

2. Pemberian hukuman yang tepat akan memberikan manfaat bagi pihak sekolah 

baik dalam pengawasannya maupun dalam keseharian melaksanakan kegaitan 

belajar mengajar. Proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik dan dapat 

berjalan tepat waktu, dapat mempermudah guru dalam mengawasi 

perkembangan dan prestasi belajar anak di sekolah.  

Penelitian ini akan dapat menjadi acuan peneliti selanjutnya untuk 

melakukan pembaharuan dalam menyikapi masalah kedisiplinan siswa dan 
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diharapkan meneliti faktor lain yang mempengaruhi kedisiplinan siswa yang belum 

ada dipenelitian ini.
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