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NIKEN WUSANANINGTYAS NIM 1912200008  Program Studi PPKn Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  Universitas Widya Dharma Klaten  

 

HUBUNGAN PERSEPSI TATA TERTIB PESERTA DIDIK DENGAN 

KEDISIPLINAN PEMBELAJARAN PPKn DI SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA MUHAMMADIYAH 3 CAWAS TAHUN 2021 

 

Disiplin merupakan lapis terluar dari suatu sistem pendidikan disekolah 

sedangkan lapis terdalamnya adalah kualitas. 

Dengan disiplin,sekolah akan mendapatkan kewibawaan dengan mudah 

dilihat dari sikap atau tingkah laku guru dan para peserta didiknya.  

Kepala sekolah, guru dan segenap pelaksana pendidikan adalah ujung tombak 

pengemban misi pendidikan nasional yang berkarakter melalui berbagai terobosan 

inovatif. Pendidikan ( PPKn) merupakan upaya dalam menegakkan disiplin 

pembelajaran disekolah terutama pembelajaran PPKn 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan yang 

signifikan antara persepsi peserta didik tentang hubungan persepsi tata tertib peserta 

didik dengan kedisiplinan pembelajaran PPKn di SMP Muhammadiyah 3 Cawas. 

Penelitian ini dilaksanakan SMP Muhammadiyah 3 Cawas dan mengambil 

sampel dengan teknik purposive sampling. Sample dalam penelitian ini berjumlah 

13 responden peserta didik kelas 7 Tahun Ajaran 2021/2022 

 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, karena dalam mengumpulkan 

data dan penafsirannya menggunakan rumus-rumus statistik disertai dengan 

tabel,bagan, gambar dan lainnya ,penghimpunan data menggunakan angket, studi 

dokumen, observasi, dan wawancara. Setelah data angket diperoleh maka 

selanjutnya menghitung kedua variabel tersebut menggunakan rumus product 

moment. Setelah penelitian ini dilakukan,maka penulis memperoleh hasil dengan 

angka korelasi sebesar 0,552 yang berarti terdapat korelasi positif sedang atau 

cukup antara persepsi peserta didik tentang penerapan disiplin peserta didik SMP 

Muhammadiyah 3 Cawas 

 

Kata kunci:Penerapan disiplin belajar,disiplin peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Pada saat ini banyak kita jumpai berbagai masalah yang timbul dalam 

kehidupan sehari-hari. Mulai dari masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan 

masih banyak lagi. Dalam segi pendidikan di Indonesia, masalah-

masalahmasih sangat banyak. Salah satunya masalah yang berkaitan dengan 

kenakalan peserta didik di sekolah. 

Masa remaja disebut juga adolescene, yang dalam bahasa latin berasal 

dari kata adolescere, yang berarti“ togrowinto adulthood”.Adolesen 

merupakan masa transisi (am aspek biologis, psikologis dan sosial.1 (Syamsu 

YusufL .N dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, Raja Graf 

peralihan)  dari masa anak-anak ke masa dewasa, dimana terjadi perubahan 

dalindo persada, 2011;77),  pada saat masa peralihan seperti ini, cara berpikir 

remaja cenderung labil. Mereka sering mengikuti tingkah teman sebayanya, 

tanpa berpikir benar atau salah.  

Penyimpangan perilaku anak atau peseerta didik seperti tawuran pelajar, 

narkotika, seks bebas, membolos sekolah, aborsi, berbohong, tidak  punya 

sopan santun dianggap sebagai kesalahan dalam penerapan strategi pendidikan. 

Salah satu faktanya adalah proses pembelajaran masih sangat dominan atau 

fokus pada penguasaan materi, sementara pembentukan karakter peserta didik 

kurang mendapat perhatian. 
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Pendidikan karekter melalui pelajaran PPKn  merupakan salah satu tujuan 

pendidikan nasional. Pasal 3 UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung  jawab.2  ( Undang-Undang R.I ) 

No. 20 Tahun 2003 Tentang  SISDIKNAS,  Peraturan  Pemerintah R.I, Standar 

nasional pendidikan serta wajib belajar, (Bandung: Citra Umbara, 2014; 6) 

Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 ini bermaksud agar pendidikan tidak hanya 

membentuk insan indonesia yang cerdas,  namun juga berkarakter, sehingga 

nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter 

yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama.3 (Asep mulyawan, 

“pembentukan karakter anak melalui Pembelajaran PAI”,  

Lembaga pendidikan sekolah (lembaga formal) merupakan tempat 

dimana terjadinya interaksi edukatif antara dua insan yang secara teoritis 

memiliki pengetahuan yang berbeda dan saling berkomunikasi antara kedua 

subjek tersebut (guru dengan murid). Keberhasilan pendidikan merupakan 

warna kehidupan dinamis.  

Dalam menuju keberhasilan pendidikan salah satunya diperlukan suatu 

aturan untuk mengembangkan potensi yang ada, juga mengantisipasi hambatan 

yang menjadi ancaman bagi tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. 
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Untuk menciptakan sekolah yang berkualitas diperlukan iklim sekolah yang 

kondusif. Salah satu iklim yang memungkinkan berlangsungnya suatu proses 

pendidikan berjalan dengan efektif sebagaimana yang diharapkan semua pihak 

adalah tegaknya disiplin sekolah.  

Disiplin sekolah yang berwibawa danditaati oleh semua komponen 

pendidikan, terutama oleh peserta didik merupakan kata kunci untuk 

membentuk sekolah yang berkualitas. 5 (Yusransyah, Menegakkan Disiplin ) 

Peserta didik  Melalui  Sistem Poin Pelanggaran (Kartu Kuning), Disiplin 

adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang 

mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan 

yang berlaku.  

Dengan kata lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan 

yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Disiplin tidak bisa terbentuk secara instan. 

Dibutuhkan proses panjang agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat 

dalam diri seorang anak.  Oleh karena itu,  penanaman disiplin harus dilakukan 

sejak  dini. 

Tujuannya adalah untuk mengarahkan anak agar meraka belajar 

mengenai hal-hal baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa.6   

(Ngainun Naim ) Character Building (Optimalisasi peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa), (Jogjakarta: 

ArRuzz Media, 2012; 142-143). 

Peranan disiplin di setiap lembaga pendidikan cukup bervariasi. Hal ini 

disebabkan oleh adanya perbedaan peraturan yang diterapkan dan kondisi 
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masing-masing lembaga pendidikan. Setiap tempat memiliki Pembina atau 

pengasuh dan peserta didik yang berbeda. Perbedaan ini memberikan 

kemungkinan adanya perbedaan berbagai kebijakan dan peraturan yang 

dikeluarkan. 

Tata tertib sekolah merupakan suatu aturan yang dirancang untuk diikuti 

dan ditaati bersama, sebagai pengontrol dalam tindakan, mengingatkan, 

meningkatkan kedisiplinan, memberimotivasi untuk berbuat dan bertindak 

positif, menanamkan kecintaan dan rasa memiliki terhadap sekolah, patokan 

dan acuan dalam setiap tindakan. 

Dalam kenyataannya, tata tertib sekolah saat ini banyak sekali yang 

diabaikan oleh para peserta didik. Munculnya ketidak disiplinan peserta didik 

atau pelanggaran aturan tata tertib menunjukkan adanya kegagalan dalam 

sebuah institusi pendidikan dalam upaya mendisiplinkan peserta didiknya. 

Faktor disiplin sekolah sangat membantu kesungguhan belajar anak. Jika suatu 

lembaga pendidikan kurang melaksanakan disiplin, sudah tentu anak-anak 

tidakakan serius dalam belajar. 

Oleh karena itu dalam suatu lembaga pendidikan perlu untuk membuat 

suatu aturan yang menuntut kepada masyarakatnya untuk mematuhi peraturan 

yang membentuk masyarakatnya untuk menjalankan kedisiplinan di sekolah 

dan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta suatu keadaan yang 

diinginkan agar tercapai tujuan pendidikan. Salah satu cara untuk membentuk 

kedisiplinan peserta didik di sekolah adalah dengan menerapkan pembelajaran 

karakter.  
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Pembelajaran karakter merupakan suatu usaha alternatif yang lakukan 

pihak  sekolah sebagai upaya untuk menegakkan disiplin.  Pembelajaran 

karakter berskala kecil berisi jenis-jenis pelanggaran yangdilakukan peserta 

didik dalam hal kehadiran, kerapihan, akhlak atau perilakudan kedisiplinan 

beserta sanksi yang diterima (punishment) dan penghargaan(reward) yang 

berupa  angka-angka. Jumlah poin yang diberikan berbeda-beda tergantung 

kebijakan sekolah tersebut. Seperti mulai dari 5-100 atau 10-100 poin. Lalu 

jumlah pemberian poin pada tiap peserta didik pun tergantung pelanggaran apa 

yang dilakukan oleh peserta didik tersebut.  

Seperti mulai dari pelanggaran yang ringan, biasanya jumlah poin 

pelanggaran yang akan diberikannya pun sedikit, begitu pula sebaliknya, jika 

pelanggaran yang dilakukan termasuk berat maka biasanya jumlah poin yang 

akan diberikannya pun biasanya lebih banyak. Bahkan hingga jumlah tertinggi 

pada tingkatan poin di sekolah tersebut, jika pelanggarannya memang sangat 

berat seperti pemerkosaan, mabuk, pembunuhan dan  lain-lain.7 

(Muhammad Alfian Widiyanto, Pemberlakuan Sistem Poin Pada Pelanggaran 

Peserta didik, 17 Januari 2012, http//: Warsinem-orenoren.blogspot.com 

/20212/01/ pemberlakuan sistem poin html ) pada Sekolah atau madrasah 

hendaknya mengedepankan pembentukan karakter dengan menerapkan 

kedisiplinan dan tata tertib,  salah satunya adalah SMP Muhammadiyah 3 

Cawas. SMP Muhammadiyah 3 Cawas adalah salah satu sekolah menengah 

pertama yang berada dikecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. 
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 Atas dasar latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas 

dan mengangkatnya dalam judul skripsi  HUBUNGAN PERSEPSI TATA 

TERTIB PESERTA DIDIK DENGAN KEDISIPLINAN 

PEMBELAJARAN PPKn DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

MUHAMMADIYAH 3 CAWAS TAHUN 2021 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam menempuh proses belajar di SMP Muhammadiyah 3 Cawas 

banyak sekali kendala yang dihadapi oleh para guru maupun peserta didik, 

salah satu hal tersebut ialah mengenai kedisiplinan. 

Kendala-kendala tersebut antara lain: 

1. Ada beberapa peserta didik yang belum memahami tata tertib dan disiplin 

dalam pembelajaran. 

2. Ada beberapa peserta didik yang belum sadar akan pentingnya disiplin 

sehingga mereka merasa tertekan dengan peraturan yang  telah ditetapkan 

di sekolah.  

3. Terdapat beberapa peserta didik yang tidak menaati peraturan sehingga 

kondisi menjadi kurang tertib. 

4. Banyak peserta didik yang tidak peduli dengan peraturan sistem poin, 

sehingga poin dan sanksi yang diterima peserta didik tidak menimbulkan 

efek jera. 

C. Pembatasan Masalah 

Setelah masalah-masalah dan latar belakang yang telah diuraikan 

diatas, mengingat begitu luasnya pembahasan, maka pembahasan skripsi ini 
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hanya dibatasi pada persepsi tata tertib peserta didik dengan kedisiplinan 

pembelajaran PPKn meliputi pemahaman peserta didik tentang kedisiplinan, 

tata tertib dan kesadaran peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, 

sedangkan disiplin peserta didik meliputi pemahaman peserta didik terhadap 

kedisiplinan, ketaatan peserta didik dalam mematuhi peraturan sekolah, 

keteraturan peserta didik dalam belajar serta kesungguhan  peserta  didik 

dalam belajar pada peserta didik  smp muhammadiyah 3 cawas. 

D. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

       Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, makapenelitian 

ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut: 

     Adakah hubugan antara  persepsi tata tertip peserta didik dengan kedisiplinan 

pembelajaran PPKn di SMP Muhammadiyah 3 Cawas? 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui persepsi tata tertip peserta didik dengan kedisiplinan 

pembelajaran PPKn. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan persepsi peserta didik tentang 

tata tertib peserta didik dengan kedisiplinan pembelajaran PPKn. 

F. Kegunaan penelitian 

 

Penelitian ini di harapkan memberi manfaat dan masukan berharga bagi 

pihak-pihak terkait diantaranya: 
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1. Bagi guru atau pembimbing  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi guru untuk mengetahui 

bahwasanya penerapan peraturan dapat menegakkan kedisiplinan serta 

menunjang kualitas pembelajaran. 

2. Bagi peneliti 

Peneliti dapat lebih memahami manfaat dan pentingnya penegakkan 

disiplin dalam menunjang kualitas belajar peserta didik 

3. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dandapat memberikan informasi pada pihak-pihak yang 

membutuhkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN,  IMPLIKASI  DAN  SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan data penelitian maka 

peneliti memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Setelah penelitian ini dilakukan, maka penulis memperoleh 

hasil dengan angka koefisien sebesar 0, 552 yang berarti 

terdapat korelasi positif sedang atau cukup antara persepsi peserta 

didik tentang penerapan tata tertib  dan disiplin peserta didik  

2. SMP Muhamadiyah 3 Cawas Kabupaten Klaten 

3. Penerapan tata tertib mempengaruhi kedisiplinan peserta didik 

sebesar 30,47% dan sisanya sebesar 69, 53% dipengaruhi oleh 

faktor lain seperti motivasi, minat, media maupun strategi 

pembelajaran. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat diketahui dengan 

penerapan tata tertib dapat membentuk kedisiplinan peserta didik. 

Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas menjadi 

kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Memang beberapa 

peserta didik menaati sebuah aturan diawali dengan rasa takut dan 

terpaksa. namun rasa takut dan terpaksa akan hilang jika pembinaan 
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kedisiplinan dibangun atas dasar kasih dan kesantunan serta tauladan 

dari pendidik. 

Dengan penerapan tata tertib orang tua senantiasa berharap di 

sekolah anak-anak dibiasakan dengan norma-norma, nilai kehidupan 

dan disiplin. Disiplin mereupakan jalan bagi peserta didik untuk 

sukses dalam belajar dan kelak ketika bekerja. Apabila peserta didik 

sudah disiplin terhadap peraturan-peraturan sekolah maka mereka pun 

akan mampu mematuhi peraturan yang lebih umum di masyarakat 

luas. Hendaknya para orang tua ikut berpartisipasi dan bekerjasama 

dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan sistem poin dengan 

menasehati anak-anaknya untuk tidak membuat pelanggaran dan 

bersikap lebih disiplin. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang 

dikemukakan sebagai bahan masukan yang bermanfaat, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa SMP Muhammadiyah 3 Cawas 

Hendaknya peserta didik lebih mematuhi peraturan yang 

telah ditetapkan oleh Madrasah dan melakukannya dengan niat 

yang tulus dan sungguh-sungguh. Karena disiplin yang dirasa 

berat untuk saat ini akan terasa manfaatnya dimasa yang akan 

datang. 

2. Bagi Guru SMP Muhammadiyah 3 Cawas 
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Diharapkan bagi para pendidik/ guru tidak bosan-bosan 

untuk mendidik peserta didiknya terutama peserta didik yang 

melakukan pelanggaran. Guru juga harus memberi contoh yang 

baik/ uswah hasanah bagi siswa dalam mendidik peserta didik 

untuk disiplin. Karena guru adalah sosok yang di gugu (didengar 

omongannya) dan ditiru. 

3. Bagi Kepala SMP Muhammadiyah 3 Cawas 

Hendaknya Kepala Madrasah sering melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan sistem poin yang telah berjalan dan 

memperbaiki pasal-pasal dalam sistem poin agar pelaksanaan 

pada tahun-tahun yang akan datang dapat berjalan dengan 

maksimal. 

4. Bagi Orang tua siswa SMP Muhammadiyah 3 Cawas 

Hendaknya para orang tua ikut berpartisipasi dan bekerjasama 

dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan sistem poin dengan 

menasehati anak-anaknya untuk tidak membuat pelanggaran dan 

bersikap lebih disiplin. 
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