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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Hubungan Tingkat Pemahaman Hukum terhadap 
Kesadaran Hukum Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 2 Wangon Kabupaten 
Banyumas Tahun Pelajaran 2019/2020”  ini bertujuan untuk: 1) mengetahui 
tingkat pemahaman peserta didik terhadap hukum atau peraturan yang berlaku 
baik disekolah maupun di masyarakat; 2) mengetahui tingkat kesadaran peserta 
didik terhadap hukum atau peraturan yang berlaku baik disekolah maupun di 
masyarakat; 3) mengetahui adakah hubungan antara tingkat pemahaman hukum 
terhadap kesadaran hukum pada peserta didik kelas VII SMP Negeri 2 Wangon 
Kabupaten Banyumas tahun 2019/2020. 

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif kualitatif yang bertempat di 
SMP Negeri 2 Wangon kelas VII. 

Berdasarkan hasil perhitungan data seperti pada Bab IV, maka dapat 
simpulkan bahwa: 1) tingkat pemahaman hukum siswa kelas VII pada SMP 
Negeri 2 Wangon Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2019/2020 tergolong 
sedang karena dari 34 siswa yang memperoleh skor total pada rentangan 72 s.d 85 
sebanyak 13 siswa; 2) tingkat kesadaran hukum siswa kelas VII pada SMP Negeri 
2 Wangon Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2019/2020 tergolong sedang 
karena 34 siswa yang memperoleh skor total pada rentangan 57 s.d 68 sebanyak 
13 siswa; 3) tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman 
hukum dengan tingkat kesadaran hukum siswa kelas VII pada SMP Negeri 2 
Wangon Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2019/2020.  

Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan data hasil pemahaman lebih 
tinggi dari pada kesadaran hukum. Dengan demikian maka hipotesis yang 
diajukan penulis dapat diterima. 

 
Kata Kunci : Hubungan, Pengetahuan Hukum, Kesadaran Hukum  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia menurut kodratnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah 

sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Pada kenyataannya tidak seorangpun 

manusia yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini terbukti, bahwa 

manusia dimana-mana dan di jaman apa saja selalu hidup bersama, hidup 

berkelompok-kelompok. Tatanan hidup berkelompok yang paling kecil setidak-

tidaknya terdiri atas dua orang, yaitu dalam kehidupan suami isteri. 

Aristoteles (384–322 SM) seorang filosof terbesar dari Yunani menyatakan, 

bahwa manusia itu sebagai mahluk “Zoon Politikon”, artinya bahwa manusia itu 

sebagai mahluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia 

lainnya, jadi mahluk ynag suka bermasyarakat. Oleh karena itulah manusia disebut 

sebagai mahluk sosial. 

Dalam hidup bermasyarakat, manusia sebagai mahluk pribadi/individu 

memiliki kebutuhan-kebutuhan yang diupayakan untuk dapat terpenuhi, dan dalam 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat lepas dari masyarakat dan tidak 

boleh merugikan terhadap kepentingan orang lain. Harus disadari, bahwa 

kepentingan bangsa dan negara harus didahulukan dan diutamakan di atas 

kepentingan pribadi dan golongan. 

Untuk membatasi kehendak individu sebagai anggota masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya diperlukan adanya suatu peraturan atau norma-norma 

hukum. Dengan adanya norma-norma hukum ini maka setiap individu tidak 

seenaknya berbuat sesuatu yang hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri. 

Peraturan atau hukum memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Bisa dibayangkan apabila suatu negara tanpa adanya 

hukum akan terjadi ketidaknyamanan dan ketidakamanan dalam kehidupan 
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bermasyarakat. Dalam hidup yang lebih kecil, misalnya dalam kehidupan 

keluarga tanpa adanya suatu peraturan maka akan berantakan keluarga itu. 

Dengan demikian aturan atau hukum mempunyai andil yang sangat besar dalam 

menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban bagi individu sebagai mahluk 

sosial. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Apeldoom (1978 : 22) bahwa hukum 

mempunyai tujuan mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki 

perdamaian. Perdamaian diatara manusia dipertahankan oleh hukum dengan 

melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, 

kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap pihak yang 

merugikannya. 

Hal tersebut juga berlaku dalam lingkungan lembaga pendidikan. Adanya 

suatu peraturan yang perlu ditaati agar dapat mendatangkan rasa aman dan damai 

bagi setiap peserta didik yang belajar. Sebuah lembaga pendidikan tanpa disertai 

peraturan maka akan menimbulkan kekacauan di dalam lembaga pendidikan 

tersebut. Semua anggota lembaga pendidikan itu akan berbuat seenaknya karena 

tidak ada rambu-rambu yang menghalanginya. 

Tentu saja setiap peraturan atau hukum yang dibuat akan tidak ada artinya, 

bilamana tidak disertai pemahaman akan hukum tersebut. Mereka akan merasa 

masa bodoh dan seolah-olah tidak mengetahui, bahwa dalam sebuah lembaga 

pendidikan atau dalam masyarakat ada hukum atau peraturan yang berlaku maka 

akan membuat setiap individu sadar untuk melaksanakan serta mematuhi hukum 

itu. Sebab pemahaman terhadap hukum itu akan diharapkan dapat menghindari 

tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau peraturan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang diberi judul: HUBUNGAN TINGKAT 

PEMAHAMAN HUKUM TERHADAP KESADARAN HUKUM PESERTA 

DIDIK KELAS VIII SMP NEGERI 2 WANGON KABUPATEN 

BANYUMAS TAHUN PELAJARAN 2019/2020. 

Judul skripsi yang diajukan di atas dikarenakan selama ini belum ada yang 

meneliti sejauhmana pengaruh tingkat pemahaman hukum peserta didik terhadap 

kesadaran hukum di SMP Negeri 2 Wangon. Diharapkan dengan penelitian ini 

akan menjadi bahan masukan bagi para guru khususnya di SMP Negeri Wangon.  

Adapun alasan dipilihnya judul tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

1. Pemahaman terhadap hukum merupakan modal yang sangat besar bagi setiap 

individu sebagai mahluk sosial yang tidak lepas dari gesekan-gesekan dengan 

individu lain. 

2. Kesadaran hukum sangat perlu bagi setiap individu karena dengan kesadaran 

hukum individu dimungkinkan akan terlepas dari tindakan-tindakan yang 

melawan hukum baik yang berlaku di keluarga, sekolah dan masyarakat. 

3. Agar peserta didik dapat menjadi mahluk sosial yang tidak meresahkan dan 

merugikan pihak lain, maka peserta didik harus paham terhadap hukum atau 

peraturan yang berlaku dalam lingkungan dimana peserta didik itu hidup. 

Dengan paham terhadap hukum atau peraturan yang berlaku maka peserta 

didik akan bebas dari tindakan-tindakan yang melawan hukum atau peraturan. 
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B. Rumusan Masalah 

Menurut Leon Dugult yang dikuti oleh Kansil (1979 : 34) bahwa hukum 

adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang penggunaannya  

pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari 

kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi terhadap orang 

yang melakukan pelanggaran itu. Dengan demikian diperlukan adanya suatu 

pemahaman terhadap hukum sehingga akan membuat individu sadar terhadap 

hukuman tersebut. 

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka permasalahan yang diajukan 

oleh penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Apakah ada hubungan antara tingkat pemahaman hukum terhadap kesadaran 

hukum pada peserta didik kelas VII SMP Negeri 2 Wangon Kabupaten Banyumas 

tahun pelajaran 2019/2020” 

 

C. Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan pengertian yang keliru, berikut ini penulis 

paparkan tentang pengertian pada judul skripsi ini, yaitu sabagai berikut : 

1. Hubungan dimaksudkan adanya suatu keterkaitan antara satu variabel dengan 

variabel lainnya. 

2. Tingkat pemahaman hukum sejauh mana individu yang mengerti benar akan 

peraturan atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat individu yang 

paham terhadap hukum artinya individu tersebut bisa memproduksi kembali 

terhadap sejumlah kesan-kesan yang berkaitan dengan norma hukum atau tata 
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tertib yang pernah ia ketahu sebelumnya baik lewat gurunya atau lewat media 

masa. 

3. Tingkat kesadaran hukum adalah orang yang mempunyai kesadaran terhadap 

hukum akan melaksanakan segala peraturan atau kaidah / norma hukum yang 

berlaku untuk mencapai kenyamanan dan keamanan dalam hidupnya 

sehingga terhindar sanksi. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Pada penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap hukum atau peraturan 

yang berlaku baik disekolah maupun di masyarakat. 

2. Mengetahui tingkat kesadaran peserta didik terhadap hukum atau peraturan 

yang berlaku baik disekolah maupun di masyarakat. 

3. Mengetahui adakah hubungan antara tingkat pemahaman hukum terhadap 

kesadaran hukum pada peserta didik kelas VII SMP Negeri 2 Wangon 

Kabupaten Banyumas tahun 2019/2020. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai masukan setiap guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan 

untuk memberikan teladan dan menekan seminim mungkin untuk tidak 

bertindak yang melawan hukum. 



6 
 

 
 

2. Sebagai masukan bagi peserta didik akan penting nya pemahaman terhadap 

hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan paham terhadap hukum maka 

peserta didik akan sadar untuk tidak berbuat atau bertindak yang melawan 

hukum baik yang berlaku disekolah maupu dimasyarakat. 

3. Sebagai umpan balik bagi sekolah untuk menerapkan hukum atau peraturan 

sekolah  yang konsekuen artinya tidak pandang bulu, dengan terlebih dahulu 

memberikan suatu orientasi agar peserta didik paham akan hukum yang 

berlaku khususnya di sekolah. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sebagai gambaran skripsi ini, selain itu untuk memudahkan pembaca 

memahami isi skripsi ini penulis menyusun dalam sistematika yang terdiri dari 

bab i sampai bab v. Tiap bab juga terbagi dalam subbab-subbab sebagaimana 

skripsi pada umumnya.  

Bagian awal skripsi ini dicantumkan halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto, halam persembahan, dan kata pengantar. Abstraksi dan beberapa 

daftar untuk mempermudah menemukan halaman, tabel, atau lampiran tertentu 

dalama skripsi ini, yaitu daftar isi , daftar tabel, serta lampiran. 

Bagian isi skripsi meliputi bab pendahuluan, landasan teori, metodologi 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Bab pertama, yaitu 

Bab I, Pendahuluan, yang berisi tentang alasan dalam pemilihan judul, 

permasalahan, penegasan istilah atau batasan operasional, tujuan dan manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini. Bab II,  Landasan Teori dan 

Hipotetis. Pada bagian ini berisi tentang tinjauan norma hukum, aturan-
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aturan/hukum yang berlaku disekolah, tingkat  pemahaman hukum, tingkat 

pemahaman hukum disekolah, kesadaran hukum, tingkat kesadaran hukum bagi 

peserta didik di sekolah dan hipotesis. Bab III, Metodologi Penelitian, yang 

memuat tentang populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data yang tepat, metode analisis data. Bab IV, Hasil Penelitian dan 

Pembahasanya. Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan dan pembahasan dari penelitian  tersebut. Bab V, Simpulan dan 

Saran. Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan atau pernyataan singkat yang 

memberikan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Sedangkan 

saran berisi tentang sesuatu tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pihak-pihak 

tertentu yang terkait dalam skripsi ini. 

Bagian akhir penulisan skripsi ini berupa daftar pustaka untuk 

memberikan informasi tentang buku sumber yang digunkana dalam penulisan 

skripsi ini dan lammpiran-lampiranhasil perhitungan, instrumen penelitian dan 

surat ijin penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan data seperti pada Bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Tingkat pemahaman hukum siswa kelas VII pada SMP Negeri 2 Wangon 

Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2019/2020 tergolong sedang karena 

dari 34 siswa yang memperoleh skor total pada rentangan 72 s.d 85 sebanyak 

13 siswa. 

2. Tingkat kesadaran hukum siswa kelas VII pada SMP Negeri 2 Wangon 

Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2019/2020 tergolong sedang karena 34 

siswa yang memperoleh skor total pada rentangan 57 s.d 68 sebanyak 13 

siswa. 

3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman hukum 

dengan tingkat kesadaran hukum siswa kelas VII pada SMP Negeri 2 

Wangon Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2019/2020. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan perolehan data hasil pemahaman lebih tinggi dari pada 

kesadaran hukum. Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan penulis 

dapat diterima. 
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B. Saran-saran 

Dengan terbukti adanya hubungan yang signifikan antara tingkat 

pemahaman hukum dengan tingkat kesadaran hukum siswa kelas VII pada SMP 

Negeri 2 Wangon Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2019/2020, maka saran-

saran yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi siswa yang telah mengetahui adanya tata tertib di sekolah hendaknya 

terus dipahami sehingga siswa tersebut senantiasa menghindari diri dari 

perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum atau tata tertib di sekolah. 

2. Bagi siswa yang taraf pemahaman hukumnya tinggi hendaknya menjadi 

contoh atau tauladan terhadap teman-temannya, misalnya senantiasa memakai 

pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, datang ke sekolah tepat pada 

waktunya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan rajin dan disiplin dan 

lain sebagainya. 

3. Bagi siswa yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi mestinya menjadi 

contoh atau tauladan teman-temannya dengan cara bertingkah laku yang 

sesuai dengan tata tertib di sekolah. 

4. Bagi guru Bimbingan dan Konseling mestinya memiliki kartu skor untuk 

mencatat siswa-siswa yang memiliki pemahaman hukum yang rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari siswa-siswa tersebut dalam melakukan perbuatan-perbuatan 

yang melanggar peraturan sekolah. Dari catatan-catatan skor pelanggaran 

siswa tersebut dapat ditentukan sanksi apa yang seharusnya diberikan kepada 

siswa. Dengan mengetahui jumlah skor pelaggaran tersebut siswa akan lebih 

berhati-hati lagi dalam bertingkah laku di sekolah sebab perbuatan itu akan 
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mempengaruhi skor pelanggaran. Semakin besar skor pelanggaran yang 

dikumpulkan maka akan semakin besar pula sanksi yang diterima. 

5. Bagi sekolah hendaknya peraturan atau tata tertib sekolah yang dibuat harus 

dilaksanakan dengan mutlak. Artinya barang siapa yang melanggar tata tertib 

akan terkena sanksi tanpa melihat latar belakang keluarga siswa tersebut. 
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