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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Penyajian Data  

Sebelum penulis membahas analisis data terlebih dahulu penulis 

menjelaskan tentang proses pengumpulan data. Dalam pengumpulan data 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara 

dan dokumentasi yaitu penggunaan data dari dokumen sekolah. Dalam 

penyajian data penulis mengawali dengan penyajian data pendukung sebagai 

berikut : 

1. Sejarah berdirinya SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

Berawal dari keprihatinan salah satu tokoh pendidikan sekaligus 

sebagai tokoh masyarakat kala itu, mengingat  masih banyaknya anak usia 

sekolah yang tidak melanjutkan  pendidikan kejenjang sekolah menengah 

pertama, baik karena jauhnya sekolah tingkat SMP yang ada maupun karena 

kondisi ekonomi. Maka pada tahun 1986  Bapak Drs. Supriyadi dan kawan-

kawannya mencoba mendirikan sebuah sekolah menengah tingkat pertama 

dengan menumpang disebuah gedung  Sekolah Dasar dimana beliau berdinas. 

Pada gedung tersebut pagi hari digunakan untuk pendidikan SD sedangkan 

sore hari digunakan untuk kegiatan belajar SMP. Dengan jumlah siswa kurang 

lebih 30 orang pada awal berdirinya dan tenaga pengajar seadanya, SMP 

PGRI mengalami kemajuan yang cukup signifikan seiring berjalannya 

waktu,siswa yang belajar pun bertambah banyak baik dari kalangan 

masyarakat setempat maupun dari lingkungan luar desa Karang Anyar. Hal ini 

mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat, sehingga pemerintah 

desa menghibahkan lokasi tanah untuk pembangunan gedung SMP yang baru 

yang saat ini ditempati. Amanah sebagai kepala sekolah beliau emban sampai 

dengan tahun 1999, dan harus digantikan  karena  dipindah tugaskan ke daerah 

lain oleh pemerintah selaku PNS. Kemudian posisi kepala sekolah pun 

berpindah kepada Bapak Sardi, S.Pd. dan  sempat menemui masa kejayaan 
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dimana siswanya hingga tidak tertampung,karena kekurangan lokal. Pada 

kepemimpinan bapak Sardi,S.Pd banyak perubahan sarana dan prasana yang 

didapat karena mendapat bantuan dari pemerintah. Gedung laboratorium, 

ruang kantor, lokal belajar yang representatif menjadi penyemangat suasana 

belajar. Seiring berjalannya waktu, kegiatan belajar mengajar yang tadinya 

dilaksanakan pada sore hari, dirubah menjadi pagi hari. Dan untuk 

meningkatkan kwalitas belajar para siswa serta kuatnya motivasi yang 

ditanamkan oleh Kepala Sekolah, sebagian gurupun melanjutkan 

pendidikannya hingga ke jenjang strata satu (S-1). Pada kurun waktu 2014, 

karena aturan pemerintah yang melarang status ganda pada sekolah negeri dan  

swasta maka status kepala sekolah pun diamanahkan serta dijabat oleh bapak 

Misno,S.Pd.I, hingga sekarang.  

Karena belum lama menduduki jabatan kepala sekolah, diera 

kepemimpinan bapak Misno,S.Pd.I belum ada penambahah sarana dan prasana 

baru. Namun dari segi pembelajaran ada gebrakan-gebrakan penting yang 

dikakukan untuk membentuk karakter siswa yang dilakukan oleh kepala 

sekolah yang bekerjasama dengan guru pendidikan agama islam, seperti 

diadakannya kegiatan sholat dhuhur berjamaah, sholat dhuha berjamaah, 

bhakti sosial pada saat bulan romadhon dan lainya, dimana SMP PGRI 2 

Selagai Lingga yang  sekarang terlihat lebih religius dan lebih santun dalam 

berpenampilan.  Hal ini ditunjukkan dengan digunakannya sebuah lokal 

belajar yang digunakan sebagai mushola, dilengkapinya fasilitas wudhu oleh 

pihak sekolah sebagai dukungan paripurna menjadikan peserta didika yang 

lebih baik, sekolah umum yang berlabel keagamaan. 

2. Letak geografis SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

Letak geografis SMP PGRI 2 Selagai Lingga berada di Desa karang 

Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. SMP PGRI 2 

Selagai Lingga dikelilingi oleh SMP-SMP lain, sebelah utara berbatasan 

dengan SMP Negeri Satu Atap 1 Selagai Lingga yang berada desa Karang Jati, 
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sebelah timur berbatasan dengan desa Kresno asih dimana didesa tersebut juga 

ada MTs Maarif 19, sebelah selatan berbatasan dengan desa Sinar Negeri yang 

berbatasan dengan desa Tias Bangun dimana SMP Isam Tias Bangun berada. 

Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan jalan menuju ke kecamatan 

Selagai Lingga.  

3. Tabel kepemimpinan kepala SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

Dari mulai berdirinya SMP PGRI 2 Selagai Lingga hingga saat ini 

baru mengalami pergantian Kepemimpinan Sekolah sebanyak tiga kali,yakni 

sebagai berikut: 

Tabel 1 

Periode kepemimpinan kepala SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

No Nama kepala sekolah Periode tahun 

1 Drs. Supriyadi 1987-1999 

2 Sardi, S.Pd. 1999-2014 

3 Misno,S.Pd.I 2014-sekarang 

 

4. Visi dan misi SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

Visi dan misi serta tujuan SMP PGRI 2 Selagai Lingga yang 

dirumuskan oleh pimpinan sekolah secara sederhana yang masih perlu dan 

dikembangkan atau disempurnakan secara terus menerus. Adapun visi dan 

misi dan tujuan sekolah secara umum yang telah dirumuskan adalah sebagai 

berikut:  

Visi : “ mewujudkan generasi yang bertaqwa,beriman, berilmu dan cerdas” 

Indikator dari visi tersebut adalah : 

a. Bertaqwa dalam meujudkan karakter anak bangsa 

b. Beriman untuk peningkatan kualitas pembelajaran  

c. Berilmu untuk peningkatan perolehan nilai rata-rata UN 
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d. Maju di bidang kegiatan ekstrakurikuler 

Misi :  

a. Tumbuh dan berkembangnya keimanan yang berdasarkan nilai-

nilai moral dan spiritual secara kreatif dan dinamis 

b. Meningkatkan disiplin guru, karyawan dan siswa  

c. Menciptakan situasi belajar yang kondusif 

d. Melengkapi serta mencukupi sarana / prasarana yang menunjang 

kegaitan belajar mengajar  

e. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, komite sekolah serta 

instansi terkait  

f. Meningkatkan kesejahteraan guru, karyawan dan siswa  

g. Mewujudkan siswa yang mampu berbahasa inggris secara aktif 

h. Mewujudkan siswa yang mampu mengoperasikan komputer  

5. Tujuan umum sekolah  

a. Meningkatkan kedisiplinan guru, karyawan dan siswa untuk 

terciptanya situasi PBM yang kondusif 

b. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar 

mengajar 

c. Meningkatkan daya serap pelajaran 90 % dari rata-rata nilai UN 

sebesar 5,5 

d. Memiliki guru dan siswa yang mampu mengoperasikan komputer  

6. Waktu belajar  

SMP PGRI 2 Selagai Lingga menyelenggarakan proses 

kegiatan belajar mengajar dari hari senin sampai dengan hari sabtu, 

dari jam 07.30-13.00 WIB, kecuali hari jum’at dan hari sabtu. Hari 

jum’at dari jam 07.30-11.00 dan hari sabtu dari jam 07.30-12.00 WIB.  

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan sore hari setelah 

pulang sekolah atau sesekali dilaksanakan pada hari minggu pagi. 
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7. Tenaga pendidik 

Tabel 2 

Data pendidik dan tenaga kependidikan SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

No Nama Jabatan 
Mengajar 

bidang studi 
Status 

1 Misno,S.Pd.I Kepsek  B.Indonesia GTY 

2 Komarudin,S.Pd.I Wakasiswa Pkn GTY 

3 Heru Aprilia N, S.P. Wakakur  Matematika GTY 

4 Marimin Guru  IPA terpadu GTY 

5 Sujianto Wali Kelas 8 IPS GTY 

6 Sunardi, S.Pd.I WaliKelas 9a Penjaskes GTY 

7 Sulanto, S.Pd.I Wali kelas 7 B.Lampung GTY 

8 Titik Suyanti,S.Pd.I Wali kelas 9b PAI GTY 

9 Iswanti, S.Pd.I Guru  Senibudaya GTY 

10 Beni Wahyuono,A.Md Guru  T I K GTT 

11 Budi Atmono, S,Pd. Guru BK Mulok GTT 

 

8. Data siswa 

Tabel 3 

DATA SISWA SMP PGRI 2 SELAGAI LINGGA 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

 

NO 

 

KELAS  

JENIS KELAMIN 

Lk Pr Jml Ketua kelas Wali kelas 

1 VII 16 9 25 Arif Rahman Sulanto,S.Pd 

2 VIII 7 18 25 Puji Lestari Sujianto 

3 IX a 13 20 32 Febri Anggraini Sunardi,S.Pd. 

4 IX b 12 20 33 Wahyudi Titik suyanti 

 Jumlah 48 67 115   
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9. Sturktur organisasi 

 

Tabel 4 

Struktur organisasi SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas Siswa  Wali kelas 

VII 25 Sulanto,S.Pd 

VIII 25 Sujianto 

IX 33 Sunardi,S.Pd.I 

IX 32 Titik Suyanti, S.Pd.I 

 

 

 

 

 

 

 

Wakil Kepala Sekolah 

Kurikulum : Heru Aprili Nugroho,S.Pd 

Kesiswaan : Komarudin,S.Pd.I 

Kepala SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

M I S N O ,S.Pd.I 

Tata Usaha 
Sulanto,S.Pd 

Bendahara 
Sunardi,S.Pd.I 

 

Guru BK/BP 

Budi Atmono, S.Pd. 
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10. Keadaan sarana dan prasarana    

Keadaan sarana dan prasarana SMP PGRI 2 Selagai Lingga tahun 

ajaran 2015/2016 

Tabel 5 

Data sarana dan prasarana SMP PGRI 2 Selagai Lingga  

No Nama barang Jumlah Keterangan 

A Tanah dan bangunan   

1 Tanah dan bangunan 

gedung  

2.500 M² Yang sudah dibangun  

2 Ruang kepala sekolah  1 3 x 3 m 

3 Ruang tamu  1 3 x 3 m 

4 Ruang dewan guru  1 8 x 9 m 

5 Ruang belajar siswa  4 8 x 9 m 

6 Ruang BP  1 3 x 3 m 

7 Ruang UKS 1 2 x 3 m 

8 Ruang tata usaha 1 2 x 2 m 

9 Ruang perpustakaan 1 8 x 9 m 

10 Ruang laboratotium  2 8 x 9 m 

11 WC guru  1 2 x 3 m 

12 WC murid  4 2 x 3 m 

B Meubeler  120 set  

1 Meja kursi tamu  1 set  

2 Meja kursi kepala 

sekolah  

1  

3 Meja kursi guru  9 set  

4 Meja kursi guru BP 1 set  

5 Meja kursi siswa  5  

6 Meja kursi perpustakaan  14  

7 Meja tata usaha  1  
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8 Almari perpustakaan  6  

9 Almari kantor    

10 Meja kursi laboratorium  20 set  

11 Papan tulis belajar  6  

12 Papan pengumuman 1  

C Perlengkapan kantor  Ada  

1 Laptop  2  

2 Komputer  10 Rusak  

3 Stempel sekolah  1  

4 Bendera merah putih 2  

5 Papan data kantor  2  

6 Papan nama sekolah  2  

7 Bendera pramuka  1  

8 Tenda pramuka  2  

D Media pembelajaran    

1 Komputer  14 Rusak 

2 Laptop pembelajaran  2  

3 TV 1 Rusak 

4 Proyektor 1  

E Buku perpustakaan  Ada  

1 Buku perpustakaan  1538  

2 Alat-alat laboratorium  247 Baik 

F Perlengkapan olahraga    

1 Bola kaki  2  

2 Bola basket & lapangan 1 set/ada  

3 Alat permainan voly 1 set  

4 Alat permainan tenis 

meja  

1 set  

5 Kaset senam  3  

6 Lembing  3  
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7 Peluru  4  

8 Cakra 2  

9 Tempat parkir motor 1 unit  

10 Kantin  1 unit  

 

B. Analisis data  

Berbicara tentang analisis data tidak terlepas dari penyajian data 

yang telah penulis peroleh dalam penelitian, untuk lebih jelasnya analisis 

data dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kenakalan Siswa 

a. Bentuk kenakalan siswa di SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

Berdasarkan pembahasan teori, kenakalan siswa dapat 

diklasifikasikan menjadi dua macam garis bebas yaitu : 

1. Kenakalan ringan, yaitu yang biasa disebut dengan 

penyimpangan perilaku siswa dengan bentuk pelanggaran 

terhadap peraturan atau tata tertib sekolah. 

2.  Kenakalan berat, yaitu kenakalan dalam bentuk pelanggaran 

terhadap hukum yang berkaitan dengan pidana SMP PGRI 2 

Selagai Lingga sebagai lembaga pendidikan yang terus 

berbenah menuju perbaikan-perbaikan dan kemajuan sekolah, 

memiliki peraturan dan tata tertib untuk menata kehidupan 

bersama dalam sekolah, sehingga sekolah bisa berjalan 

dengan tertib dan aman atau kondusif. 

Adapun peraturan dan tata tertib SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

adalah sebagai berikut : 

Siswa-siswi SMP PGRI 2 Selagai Lingga dilarang : 

a. Tidak berseragam sekolah secara lengkap dan sesuai 

jadwal 

b.  Terlambat datang disekolah 

c.  Tidak masuk sekolah tanpa keterangan alpa 
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d.  Mebolos pada saat jam belajar 

e.  Keluar masuk kelas selama pelajaran berlangsung 

f.  Melawan dan menentang guru 

g.  Selama pelajaran berlangsung, siswa tidak boleh tidur, 

mondar-mandir keluar masuk kelas, membuat gaduh 

dalam kelas, tidak mengikuti pencatatan proses 

pembelajaran 

h. Sepatu diinjak belakang, tidak pakai kaos kaki/sandal 

i.  Berambut gondrong/potong rambut aneh/pirang 

j.  Merokok dilingkungan sekolah 

k. Berkelahi dilingkungan sekolah 

l.  Berbciara dan bertingkah laku tidak sopan1 

Setelah penulis melakukan pengamatan sejak bulan 

September 2015 sampai dengan bulan Januari 2015 dengan 

wawancara kepada Kepala Sekolah, “Bahwa kenakalan siswa yang 

ada di SMP PGRI 2 Selagai Lingga adalah kenakalan-kenakalan 

ringan yang berupa pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah, 

sedangkan untuk kenakalan berat yang berkaitan dengan 

pelanggaran-pelanggaran hukum yang berakibat pidana. Selama ini 

belum pernah ada di SMP PGRI 2 Selagai Lingga. Diakui oleh 

Kepala Sekolah bahwa input siswa SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

adalah dari input potensi yang kebanyakan rendah. Maka untuk 

kenakalan, adanya yang bersifat ringan itu bagi kami sudah suatu 

kebaikan yang terus kami ushakan untuk ditingkatkan. Tidak 

mudah untuk mengelola sekolah dengan kebanyakan siswanya 

berpotensi rendah.2 

                                                                 
1  Dokumen SMP  PGRI 2 selagai Lingga, TP 2015/2016 
2
  Misno,S.pd.I, SMP PGRI 2 Selagai Lingga, wawancara di ruang tamu sekolah, tanggal 

20 Desember 2015. 
 



58 
 

 
 

Demikian juga hasil wawancara dengan guru BP SMP 

PGRI 2 Selagai Lingga, yaitu Bapak Budi Atmono, S.Pd tentang 

bentuk kenakalan-kenakalan yang ada di SMP PGRI 2 Selagai 

Lingga. Selama beliau menjadi guru BP di SMP PGRI 2 Selagai 

Lingga sejak tahun 2008, belum pernah menemukan kenakalan 

siswa dalam bentuk pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang 

berbentuk pidana, akan tetapi bentuk kenakalan yang ada di SMP 

PGRI 2 Selagai Lingga adalah kenakalan-kenakalan ringan yang 

berupa pelanggaran-pelanggaran. 

Tata tertib sekolah dan pelanggaran tata tertib sekolah 

didominasi pelanggaran, seragam sekolah, terlambat datang 

sekolah, bolos sekolah, rambut tidak rapih/gondrong, pakai sepatu 

diinjak belakang dan tidak pakai kaos kaki itu pelanggaran yang 

banyak terjadi, akan tetapi yang dominasi adalah pelanggaran 

disiplin sekolah.3 

Berdasarkan kajian dokumen guru BP SMP PGRI 2 Selagai 

Lingga yang berupa catatan-catatan pelanggaran kenakalan dapat 

didiskripsikan sebagai berikut : 

Tabel 6 

Diskripsi Pelanggaran Tata Tertib Sekolah 

No Jenis Pelanggaran 

Se
pt

  1
5 

O
kt

 1
5 

N
op

 1
5 

D
es

 1
5 

Ja
n 

16
 

F
eb

 1
6 

1 Tidak seragam  - - - - - 

2 Terlambat sekolah       

3 Alpa tidak sekolah       

4 Bolos jam pelajaran      - 

                                                                 
3 Budi Atmono,S.Pd. Guru BP SMP PGRI 2 Selagai Lingga, wawancara di ruang tamu 

sekolah pada tanggal 2 Januari 2016. 
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5 
Keluar masuk kelas 

jam belajar 
- - - - - - 

6 
Menentang/melawan 

guru 
 - - - - - 

7 
Membuat gaduh 

dalam kelas 
- - - - - - 

8 
Pelanggaran pakai 

sepatu 
 - - - - - 

9 Pelanggaran rambut  - - - - - 

10 
Merokok 

dilingkungan sekolah 
- - - - - - 

11 Berkelahi disekolah - - - - - - 

12 
Berbicara/bertingkah 

tidak sopan 
- - - - - - 

13 
Minum miras 

disekolah 
- - - - - - 

 4 

Dari diskripsi diatas, bentuk pelanggaran selama enam bulan 

terakhir, periode September 2015 sampai dengan Januari 2016 

bentuk pelanggaran tata tertib sekolah yang berupa kenakalan ringan 

sudah mulai berkurang dan sudah mulai menunjukkan pada disiplin 

sekolah. 

b. Ciri-ciri kenakalan siswa 

Adapun ciri-ciri kenakalan siswa, seperti : 

1. Suka kebut-kebutan dalam mengendarai kendaraan dijalan umum 

2. Peredaran pornografi dikalangan pelajar 

3. Siswa melakukan pengrusakkan milik orang lain 

4. Membentuk kelompok atau genk disekolah 
                                                                 

4
 Dokumen guru BP SMP PGRI 2 Selagai Lingga, 2015/2016 
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5. Berpakaian model yang bertentangan dengan ketentuan sekolah 

6. Suka berbuat usil terhadap orang-orang yang lemah didepannya 

Berdasarkan wawancara dengan  Kepala Sekolah bapak Misno, 

S.Pd.I bahwa ciri-ciri kenakalan tersebut diatas tidak pernah ada 

pada siswa-siswa SMP PGRI 2 Selagai Lingga, baik yang suka 

kebut-kebutan berkendaraan dijalan, peredaran gambar pornografi, 

suka melakukan pengrusakan milik orang lain, geng antar kelompok 

siswa, berpakaian mode yang bertentangan dengan pakaian sekolah 

dan siswa-siswi yang usil dan suka berbuat keonaran tidak ada di 

SMP PGRI 2 Selagai Lingga. Walau jumlah guru kami sedikit tetapi 

perbandingan guru dengan siswa dirasa cukup untuk mengontrol 

setiap prilaku penyimpangan siswa kami, 1:10 sehingga sistim 

pengawasan dan pengontrolan siswa lebih mudah.5 

Demikian pula ketika penulis wawancara dengan guru BPtentang 

ciri-ciri kenakalan siswa seperti diatas penulis mendapatkan jawaban 

sebagai berikut : “Di SMP PGRI 2 Selagai Lingga tidak ditemukan 

kenakalan seperti kebut-kebutan yang dilakukan siswa dalam 

berkendaraan dijalan raya,tidak pernah ada peredaran pornografi 

disekolah, tidak ada siswa yang suka melakukan pengrusakan milik 

orang lain termasuk milik sekolah, tidak ada geng-geng kelompok 

siswa, berpakaian modis dan tidak ada siswa yang suka usil atau 

menciptakan gangguan-gangguan terhadap orang lain. Siswa kami 

sedikit, pengawasannya lebih mudah.6 

“Juga penulis lakukan penelitian pada buku kegiatan catatan 

peristiwa/kasus Guru BP tidak penulis temukan kasus kenakalan 

seperti ciri-ciri tersebut diatas, peristiwa minum miras disekolah 

pada catatan buku BP juga tidak pernah ada, catatan yang masih 

banyak dalam buku BP yaitu pelanggaran tata tertib sekolah yang 

                                                                 
5 Budi Atmono,S.Pd., wawancara di sekolah, tanggal 2 Januari 2016. 
6 Misno,S.Pd.I , wawancara di sekolah, tanggal 2 Januari 2015. 



61 
 

 
 

berkaitan dengan alpa/tidak masuk sekolah, terlambat sekolah, dan 

mebolos sekola, semua kasus itu pun semakin berkurang.”7 

c. Faktor-faktor penyebab kenakalan 

Faktor-faktor terkait kenakalan/penyimpangan perilaku siswa/siswi 

SMP PGRI 2 Selagai Lingga diantaranya : 

1.  Faktor lingkungan rumah tangga, yaitu faktor lingkungan rumah 

tangga yang kurang memperhatikan pendidikan anak, orang tua 

yang masa bodoh terhadap pendidikan anak-anaknya, sekolah 

anak tanpa diawasi, anak berangkat siang hari tidak pernah 

dikontrol, anak sekolahnya tidak pernah dicek dan ditanyakan 

disekolah. Untuk mengatasi hal itu pihak sekolah berusaha, awal 

tahun ajaran baru bagi siswa baru kelas VII, orang tuanya 

diundang rapat ke sekolah untuk diberi masukan hal-hal yang 

berkaitan dengan sekolah, juga termasuk mengingatkan 

tanggung jawab orang tua mendidik anak-anaknya supaya 

menjadi anak yang baik dan tidak nakal, karena kalau jadi anak 

nakal semua akan menjadi susah, orang tua susah, pihak sekolah 

pun susah juga. Saat pembagian rapot pun diserahkan kepada 

orang tua sehingga faktor lingkungan rumah tangga yang 

menjadi penyebab kenakalan siswa dapat diminimalisir.8 

 

2.  Teman buruk 

Teman buruk disekolah, artinya teman yang membawa perilaku 

kurang baik, tetapi hal ini dapat di minimalisir dengan 

kerjasama antara kepala sekolah, guru BP, dan guru Pendidikan 

Agama Islam, untuk menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah.9 

 

 

                                                                 
7
 Dokumen BP SMP PGRI 2 Selagai Lingga, Tahun 2015/2016. 

8 Budi Atmono, wawancara, tanggal 2 Januari 2015. 
9 Titik Suyanti,  wawancara  disekolah, tanggal 2 Januari 2015. 
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3.  Kondisi ekonomi 

Untuk menyiasati kondisi hambatan ekonomi dalam bersekolah 

agar tidak terlalu menjadi beban bagi siswa dan orang tua, 

sekolah menempuh berbagai cara, diantarnya dengan 

mengusulkan siswa untuk mendapatkan bantuan siswa miskin 

BSM sekarang Program Indoneisa Pintar (PIP) kepada 

kementrian Pendidikan Nasional lewat Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten, juga lewat sistim orang tua angkat, dan 

SMP PGRI 2 Selagai Lingga adalah satu-satunya sekolah yang 

berani menggratiskan biaya sekolahnya 100%.10 Dengan 

kebijakan Kepala Sekolah tersebut sangat meringankan orang 

tua dan tidak membebani mental siswa yang kurang mampu. 

Problem waktu luang di sekolah, Kepala Sekolah dalam 

mengatasi problem waktu luang disekolah dengan menyiapkan 

sarana aktivitas siswa, yaitu lapangan bulu tangkis, voli ball, 

futsal dan permainan bola ping pong. Karena kadang ditemukan 

waktu luang bila guru tidak hadir dan memberikan tugas untuk 

siswa sehingga sering tersisa waktu luang. Diantara 

alternatifnya, siswa bisa bermain dengan permainan yang 

tersedia seperti tersebut diatas. Disamping itu juga tersedia 

perpustakaan yang cukup memadai, sehingga siswa bisa mengisi 

luang waktu dengan membaca buku diperpustakaan. Namun 

benturannya pada minat baca siswa yang rendah. 

 

4.  Lemahnya kepribadian 

Siswa siswi SMP PGRI 2 Selagai Lingga kebanyakan dari input 

yang rendah, sehingga siswa yang kemampuan berpikirnya 

rendah. Kebanyakan kepribadian nya lemah pula. Maka strategi 

Kepala Sekolah menyarankan kepada semua dewan guru, 

khususnya guru-guru terkait untuk tidak bosan-bosan 
                                                                 

10 Misno, wawancara disekolah, tanggal 2 Januari 2016. 
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memberikan nasehat dan motivasi kepada siswa/siswi, juga 

diberbagai kesempatan waktu dan waktu upacara penasehatan 

dan motivasi diberikan. Semua itu dalam usaha penguatan 

lemahnya kepribadian.11 

 

5.  Sempitnya ruang kelas  

Untuk mengatasi masalah ini Kepala Sekolah telah berhasil 

mengupayakan penambahan ruang dua local beserta mubelernya 

dari bantuan pemerintah. Dalam hal ini Kementrian Pendidikan 

Nasional Pusat “SMP PGRI 2 Selagai Lingga tahun ajaran 2014, 

penghujung tahun mendapatkan bantuan gedung dua lokal kelas 

beserta mubelernya yang sudah selesai dikerjakan dan semester 

dua tahun 2015 dua lokal kelas tersebut sudah bisa ditempati.”12 

 

6.  Kurang tertariknya pada salah satu mata pelajaran 

Tidak bisa dipungkiri dari sekian jumlah siswa ada saja yang 

kurang tertarik pada suatu mata pelajaran, sehingga nereka 

menempuh jalan mebolos atau tidak masuk sekolah. Padahal 

bisa disebabkan factor yang lain juga, misalkan factor gurunya 

dalam memberikan pelajaran metode mengajarnya kurang tepat, 

sehingga tidak menarik bagi siswa atau materinya sulit, gurunya 

kurang professional dan ini merupakan permasalahan akut 

disekolah-sekolah swasta kecil dengan pendanaan yang kecil 

pula sehingga tidak mampu membayar guru professional. 

 

7.  Sarana dan prasarana disekolah 

SMP PGRI 2 Selagai Lingga tentang sarana dan prasarana 

permainan siswa cukup beragam, ada bola kaki, perangkat voli 

bal, bola basket dan tenis meja yang dengan permainan-

                                                                 
11 Misno, wawancara disekolah, tanggal 2 Januari 2016. 
12

 Misno, wawancara disekolah, tanggal 2 Januari 2016. 
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permainan tersebut siswa yang ada luang waktu dapat 

menggunakan bermain dan mereka bebas disekolah. 

 

d. Cara-cara mengatasi kenakalan siswa 

Ada dua cara secara garis besar untuk mengatasi kenakalan siswa : 

1. Tindakan preventif, yaitu tindakan berupa pencegahan usaha-

usaha diatas, yaitu usaha mengatasi faktor-faktor penyebab 

kenakalan siswa seperti tersebut diatas yang dilakukan oleh 

Kepala Sekolah dan jajarannya merupakan usaha presentif. 

Disamping juga usaha pembimbingan, penyuluhan, penasehatan, 

pemotivasian diberbagai kesempatan yang dilakukan oleh para 

guru dan lebih khusus guur-guru yang terkait pembentukan 

kepribadian siswa. Semua itu dalam usaha prerentif yang telah 

dilakukan pihak sekolah. 

2.  Tindakan represif, yaitu untuk menindas dan menahan 

kenakalan. Tindakan ini berupa penjatuhan hukuman terhadap 

siswa-siswa yang melakukan kenakalan-kenakalan/pelanggaran 

tata tertib, dengan hukuman membersihkan lingkungan sekolah 

bagi mereka yang terlambat, pemberian peringatan tertulis bagi 

siswa yang sering alpa/tidakberangkat sekolah dan siswa yang 

sering mebolos sekolah dengan membuat surat perjanjian atau 

surat pernyataan dipanggilnya orang tua atau wali murid 

kesekolah bagi siswa-siswa yang membandel, bahkan sampai 

dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tuanya. 

3.  Tindakan kuratif dan rehabilitasi 

SMP PGRI 2 Selagai Lingga juga sering menerima siswa 

pindahan dari sekolah lain. Kebanyakan siswa yang pindah ke 

SMP PGRI 2 Selagai Lingga adalah siswa-siswa yang 

bermasalah. 

Dalam tindakan selanjutnya tentu tindakan kurasif dan 

rehabilitasi dengan bimbingan-bimbingan khusus. Ada diantara  
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mereka yang menjadi baik, juga ada diantara mereka yang 

terpaksa  dikembalikan kepada orang tuanya. Ini hanya satu dua 

anak saja.13 

Tindakan dan pengampunan selanjutnya bagi siswa pindahan 

yang bermasalah adalah tindakan kuratif dan tindakan 

rehabilitasi. Disamping penanganan terhadap siswa-siswanya 

yang bandel alpa, mebolos dan terlambat sekolah. 

 

2. Peranan Lingkungan Sekolah Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa 

Banyak para ahli pendidikan berpendapat bahwa lingkungan 

sekolah/pendidikan itu ada tiga macam, yaitu lingkumgan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

 

a. Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan tempat yang pertama dan 

utama pendidikan yang disebut pendidikan keluarga. Pendidikan 

keluarga adalah peletakan dasar-dasar pembentukan kepribadian, 

Anak akan menjadi baik atau anak menjadi buruk banyak diwarnai 

oleh pendidikan dalam keluarga. Lingkungan keluarga secara terus 

menerus mewarnai pembentukan kepribadian anggota keluarganya. 

Begitu strategisnya peran lingkungan keluarga, bagaimana 

usaha sekolah dan kepala sekolah dan jajarannya untuk memainkan 

peran keluarga dalam mengatasi prilaku menyimpang siswa dan 

pelanggaran tata tertib (kenakalan siswa). 

Anak yang sekolah di SMP adalah anak yang sudah terlanjur 

besar dan kalau menjadi nakal, maka pihak sekolah harus pandai 

bekerjasama untuk memainkan peran lingkungan keluarga dengan 

sebaik mungkin. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Ibu 

Sugesti Ningsih tentang bagaimana kepala sekolah atau pihak sekolah 

memainkan peran lingkungan keluarga,terutama orang tua atau wali 

                                                                 
13 Heni Susepsi, wawancara di sekolah, tanggal 3 Februari 2014. 
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murid untuk bersama-sama sekolah mengatasi anaknya yang sudah 

terlanjur berprilaku menyimpang sering melanggar tata tertib sekolah? 

upaya kami pihak sekolah/Kepala Sekolah : 

1. Mengundang rapat bersama orangtua ataupun wali murid baru 

kelas VII mulai awal Tahun Ajaran baru. Pada kesempatan itu 

Kepala Sekolah mengenalkan profil sekolah , mengenalkan 

program-program sekolah, agar difahami orangtua dan wali 

murid. Disamping itu juga ajakan kerjasama mendidik anak-

anaknya yang harus difahami orangtua/wali murid bahwa 

mengajar dan mendidik mereka bukan perkara mudah, anak-anak 

mererka perlu bimbingan, motifasi atau dorongan semangat 

bersekolah. Sehingga orangtua harus peduli terhadap sekolah 

anak-anak mereka. Mereka harus komunikatif kepada 

orangtua/wali murid. 

2.  Dalam proses pembelajaran ada siswa/siswi yang bandel 

ditangani prilaku menyimpangnya, pihak sekolah mengundang 

orangtua/wali murid untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan 

terkait prilaku menyimpang anaknya. 

Prosedur pemanggilan orangtua/wali murid dalam rangka 

kerjasama atau memerankan lingkungan keluarga sampai dua tiga 

kali, dengan keputusan terakhir bila sudah tidak bisa ditangani 

secara bersama-sama kenakalan/ kebandelan siswa yang 

kebanyakan tidak pernah berangkat sekolah (alpa), maka anak 

tersebut dikembalikan kepada orangtua. 

3.  Pada pembagian raport, Kepala Sekolah mengundang orangtua 

murid untuk menerima raport anaknya, dan kesempatan tersebut 

digunakan untuk komunikasi Wali Kelas dan Guru BP kepada 

orangtua/wali murid tentang proses pendidikan anaknya di SMP 

PGRI 2 Selagai Lingga. 

Ketiga langkah tersebut diatas dilakukan Kepala Sekolah mulai 

pertengahan Tahun ajaran 2014/2015. Jadi prosesnya belum lama, 



67 
 

 
 

sehingga hasilnya pun belum signifikan.Peran lingkungan 

keluarga sangat dibutuhkan dalam rangka kerjasama menangani 

khususnya siswa-siswa yang berkelakuan menyimpang. Dan 

kerjasama tidak sebatas untuk menangani siwa-siswi yang 

berprilaku menyimpang, namun juga membina, membimbing dan 

memotifasi bersama orangtua/wali murid dan sekolah untuk 

kemajuan sekolah/pendidikan anak-anaknya. 

b. Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah adalah apa saja yang ada di lingkungan dimana 

anak berada dalam lingkungan situasi belajar. Ada tiga macam 

lingkungan menurut Syaodah, yaitu lingkungan fisik sekolah, 

lingkungan sosial sekolah dan lingkungan akademis. 

1.  Lingkungan Fisik Sekolah 

SMP PGRI 2 Selagai Lingga mulai tahun ajaran 2015/2016 mulai 

bersemangat berbenah lingkungan fisik sekolah secara serius. 

Diantara lingkungan fisik yang telah berhasil di benahi di bangun 

yaitu : 

 

a.  Msuhola Sekolah 

 Meskipun baru memanfaatkan lokal kelas yang tidak terpakai 

tetapi langkah kepala sekolah untuk meningkatkan kecintaan 

ibadah dan mengurangi kenakalan siswa patut di apresiasi 

dengan mengizinkan penggunaan lokal kosong sebagai 

mushola sekolah. 

b.  Penambahan satu unit gedung berupa dua lokal kelas beserta 

perabotannya secara lengkap, bantuan pemerintah pusat, 

Kementrian Pendidikan Nasional yang telah selesai di 

kerjakan dan segera bisa dipergunakan. 

Dengan penambahan dua lokal kelas belajar siswa semakin 

nyaman belajarnya, mereka semakin betah disekolah. Godaan 

malas berangkat sekolah dan godaan mebolos karena suasana 
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belajar kurang nyaman sudah berkurang, tentu akan 

mengurangi/menekan kemalasan siswa bersekolah dan akan 

mengurangi dorongan mebolos sekolah. 

c. Adanya pengadaan bangunan tempat parkir sepeda motor 

siswa.  

Penambahan prasarana tempat parkir perannya juga 

cukup besar dalam terwujudnya disiplin sekolah dan disiplin 

belajar yang secara otomatis akan mengurangi kesempatan 

mudah mebolos. Disamping  juga sudah ada pendekatan dan 

kerjasama pihak sekolah dan masyarakat sekitar sekolah 

untuk tidak menerima penitipan  motor sekolah, karena akan 

memudahkan mereka mebolos”. 

d.  Lokal belajar yang tercukupi 

Dengan penambahan ruangan kelas dua lokal, lokal 

belajar SMP PGRI 2 Selagai Lingga, menjadi 6 lokal dengan 

jumlah kelas  enam kelas, sehingga kebutuhan ruang belajar 

sudah tercukupi secara wajar dan normal, dengan perangkat 

lokal kelas yang tercukupi maka kondisi/suasana belajar 

mengajar menjadi lebih nyaman. Kenyamanan dalam proses 

belajar mengajar menjadikan siswa betah disekolah dan lebih 

betah belajar. Dan kelengkapan sarana menciptakan 

lingkungan sekolah semakin nyaman. Kondisi ini akan 

semakin menekan kemalasan belajar dan bolos sekolah, 

sebaliknya akan memberi motifasi dan dorongan serta 

semangta bersekolah. 

e. Sumber Belajar 

Sumber belajar selain guru adalah berupa kurikulum 

dan buku-buku pelajaran serta buku-buku perpustakaan. 

Sumber belajar di perpustakaan sangat melimpah bila 

dibandingkan dengan jumlah siswa karena bantuan buku 

perpustakaan. sekarang bila pihak sekolah bisa 
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memanfaatkan perpustakaan untuk para siswanya sungguh 

sangat membantu dalam meningkatkan minat baca para 

siswanya dan ketika siswa tumbuh minat bacanya, maka 

pikiran busuk akan tersingkir dan kenakalan akan terusir. 

f.  Media Belajar 

Media pembelajaran di SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

dirasa cukup walau masih kurang, sudah ada Proyektor yang 

digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Demikian 

dengan para dewan gurunya masing-masing sudah mampu 

mengoperasikan laptop dan memilikinya.tetapi demikian  

Sekolah masih perlu menganggarkan untuk pembelian laptop 

untuk menunjang belajar yang lebih nyaman,Sedangkan 2 

buah laptop yang ada adalah untuk peralatan kantor yang 

dipergunakan oleh pegawai bagian tata usaha sekolah. 

g.  Prasarana Sekolah 

Prasarana sekolah yang dimiliki SMP PGRI 2 Selagai 

Lingga adalah sebuah Musholla sekolah dengan bangunan 

permanen bekas lokal kelas yang tidak digunakan yang 

berada dilingkungan sekolah yang bisa menjadi sarana 

peribadahan sholat serta sarana pembinaan rohani dan mental 

keIslam. Tentu bila sarana ibadah ini difungsikan secara 

maksimal jika akan memberikan andil besar lingkungan 

menekan adanya kenakalan siswa. 

Demikian juga prasarana olahraga yang cukup beragam untuk 

kegiatan olahraga pokok dan selingan yang akan dapat 

menekan waktu luang/nganggur siswa yang dapat 

menimbulkan pikiran-pikiran negative dan tingkah kenakaln 

siswa. 

2.  Lingkungan Sosial Sekolah 

Lingkungan sosial sekolah adalah menyangkut hubungan 

komunikasi warga yang ada  disekolah yaitu hubungan antara 
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sesama siswa, hubungan siswa dengan para gurunya, hubungan 

antara guru,guru dan pegawai, hubungan kepala sekolah dengan 

wakil kepala sekolah, hubungan kepala sekolah dengan para guru 

dan pegawai. 

Hubungan kepala sekolah dengan para wakil kepala sekolah 

berjalan lancar dan baik-baik saja, tidak ada ganjalan dalam 

komunikasi, kerjasamanya baik dan kompak, demikian juga 

komunikasi kepala sekolah dan wakil dengan para guru dan 

pegawai baik-baik semua. Juga hubungan antar guru dengan guru 

dan dewan guru dengan pegawai semua komunikasinya baik-baik 

saja. 

    Demikian juga komunikasi atau hubungan sosial sekolah 

antara siswa di SMP PGRI 2 Selagai Lingga cukup harmonis, 

tidak ada kelompok geng di SMP PGRI 2 Selagai Lingga. 

Hubungan antara para siswa dan guru juga harmonis, demikian 

juga hubungan anatara guru dengan guru, hubungan siswa dengan 

pegawai, semua komunikasinya dapat dikatakan bagus, 

harmonis.14 

    Juga berdasarkan kepada pengamatan penulis selama 

melaksanakan penelitian di SMP PGRI 2 Selagai Lingga periode 

waktu dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 

2016, belum pernah penulis lihat dan belum pernah penulis 

dengar adanya keributan-keributan yang menyangkut lingkungan 

sosial sekolah, baik antara murid dengan murid atau guru dengan 

murid atau Kepala sekolah dengan wakil atau dengan guru, atau 

anatara guru dengan guru dan pegawai. Kondisi sosial di SMP 

PGRI 2 Selagai Lingga cukup bagus. Kondisi lingkungan sosial 

yang cukup bagus di SMP PGRI 2 Selagai Lingga merupakan 

modal tersendiri bagi sekolah, juga ditunjang dengan kondisi 

                                                                 
14

 Andi Permana, Rika Ayu, citra, Fajar Rifandi, siswa-siswi kelas XII SMA 
Muyhammadiyah Gadingrejo, wawancara, tanggal 8  Februari 2014. 
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lingkungan fisik yang semakin bagus dapat menimbulkan rasa 

optimis di masa yang akan datang secara berangsur kenakalan 

atau penyimpangan prilaku siswa yang merupakan kenakalan 

ringan akan bisa semakin diatasi dengan berangsur-angsur dan 

semakin baik. 

3.  Lingkungan Akademis 

Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah dan 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan 

ekstra kurikuler di SMP PGRI 2 Selagai Lingga. Suasana 

lingkungan sekolah SMP PGRI 2 Selagai Lingga berbenah dalam 

dua tahun terakhir dan terlihat semakin bagus dan semakin 

menarik simpati orang yang melihatnya. Kondisi lingkungan 

semakin tertata rapi. Adapun mengenai gambaran pelaksanaan 

kegiatan belajar dan mengajar serta berbagai kegiatan ekstra 

kurikuler di sekolah di bawah ini penulis paparkan bagaimana 

usaha Kepala Sekolah dan jajarannya mengupayakan lingkungan 

akademis di sekolah dengan peran mereka masing-masing. 

 

c. Lingkungan masyarakat sekeliling sekolah 

Lingkungan SMP PGRI 2 Selagai Lingga, sebelah timur 

berbatasan dengan SDN 1 Karang Anyar, sebelah utara berbatasan 

dengan Unit Gawat Darurat PUSKESMAS Karang Anyar, sebelah 

Barat berbatasan dengan Kebu warga. Bila diperhatikan lingkungan 

masyarakat sekitar SMP PGRI 2 Selagai Lingga tidak begitu banyak, 

namun juga cukup berpengaruh juga ujar Kepala Sekolah Bapak 

Misno,S.Pd.I. Kata beliau “Dulu waktu pekarangan sekolah belum 

belum dibuatkan tempat parkir siswa, banyak siswa menitip motornya 

dirumah penduduk, khususnya mereka yang punya warung sambil 

nongkrong-nongkrong diwarungnya, walaupun sudah beberapa kali 

pendekatan dan kerja sama dengan masyarakat lingkungan khususnya 

yang punya warung dan yang menjadi penitipan motor, tapi juga tetap 
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sulit untuk mendisiplinkan siswa. Pernah kami tempuh 

sangsi/hukuman penggembesan ban motornya juga, tapi tetap masih 

sulit. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat tempat parkir. Baru 

setelah itu upaya pendisiplinan sekolah mulai telihat ada kemajuan. 

Masyarakat sekitar lingkungan sekolah pada dasarnya baik siap 

membantu dan bekerja sama demi kebaikan sekolah.15 

Jadi sudah ada kerja sama yang baik antara sekolah dengan 

masyarakat lingkungan sekolah untuk membantu dan mendukung 

kebaikan dan kemajuan SMP PGRI 2 Selagai Lingga. Begitu besar 

peran lingkungan pendidikan dan lingkungan sekolah untuk 

menciptakan disiplin sekolah dan disiplin belajar yang selanjutnya 

akan menekan kenakalan-kenakalan siswa disekolah. 

 

3. Peranan disiplin belajar 

Disiplin belajar suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuan, kesetiaan, keteraturan dan 

ketertiban untuk mencapai kondisi disiplin belajar, sehingga tercipta 

kehidupan bersama disekolah yang tertib dan teratur untuk mewujudkan 

lingkungan sekolah yang kondusif, SMP PGRI 2 Selagai Lingga memiliki 

peraturan dan tata tertib sebagai berikut : 

Tata Tertib Sekolah 

Siswa-siswi SMP PGRI 2 Selagai Lingga dilarang : 

a. Tidak berseragam sekolah secara lengkap 

b. Terlambat datang disekolah 

c. Tidak masuk sekolah tanpa alas an/keterangan alpa 

d. Mebolos pada saat jam pelajaran 

e. Kelaur masuk kelas saat jam pelajaran 
                                                                 

15 Misno, Wawancara disekolah, ruang tamu, tanggal 4 Januari 2016. 
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f. Melawan dan menentang guru 

g. Selama berlangsung pembelajaran siswa/siswi tidak boleh tidak dan 

tidak mengikuti proses pembelajaran 

h. Sepatu diinjak belakang, tidak memakai kaos kaki/pakai sandal 

i. Berambut gondrong, potong rambut tidak wajar/pirang 

j. Merokok dilingkungan sekolah 

k. Berkelahi dilingkungan sekolah 

l. Berbicara dan bertingkah laku tidak sopan disekolah 

m. Minum miras dilingkungan sekolah 

n. Pemakai/penyimpan/pengedar narkoba dan kejahatan lainnya. 

 

Tata tertib di atas sebagai peraturan yang berfungsi untuk menciptakan 

kedisiplinan sekolah dan kedisiplinan belajar, sehingga tercipta suasana 

sekolah yang tertib dan kondusif. Dengan kondisi yang demikian akan 

tertekan tidak bisa tumbuh, sehingga kenakalan-kenakalan siswa semakin 

berkurang dan selanjutnya akan berfungsi dan habis tidak ada kenakalan 

siswa di SMP PGRI 2 Selagai Lingga. Untuk itu perlu diketahui apakah 

ada fungsi kedisiplinan dan apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan disiplin di SMP PGRI 2 Selagai Lingga, sehingga ketika 

ada kedua faktor tersebut di atas, ada harapan SMP PGRI 2 Selagai 

Lingga akan bisa mewujudkan upaya mendisiplinankan sekolah dan 

mendisiplinankan belajar siswa-siswinya dengan keteladanan kedisiplinan 

pimpinan sekolah dan dewan gurunya.  

Untuk mengetahui apakah ada fungsi kedisiplinan di SMP PGRI 2 Selagai 

Lingga, berikut akan penulis ulas sebagai berikut : 

 

a. Fungsi disiplin  

1.   Fungsi kedisiplinan sebagai melatih dan membangun kepribadian 

dengan semakin berperannya lingkungan sekolah yang semakin 

bagus di SMP PGRI 2 Selagai Lingga, baik peran lingkungan 

keluarga, lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan 
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akademik sekolah, fungsi kedisiplinan  membentuk dan 

membangun kepribadian terus berjalan dan berproses pada 

komponen siswa dan guru. Siswa semakin terlatih disiplin, 

semakin terbangun kepribadian bagusnya. Dalam proses ini juga 

terjadi proses pengurangan kenakalan siswa atau perilaku 

menyimpang siswa dalam bentuk pelanggaran terhadap peraturan 

dan tata tertib sekolah. 

Siswa pun semakin disiplin sekolah dan semakin disiplin belajar 

juga. Sebagaimana dituturkan oleh bapak Heru Aprilia 

Nugoroh,S.P, bahwa semakin bagus kondisi lingkungan sekolah 

SMP PGRI 2 Selagai Lingga, para siswa semakin terlatih taat 

pada aturan dan tata tertib sekolah dan semakin terbangun 

kepribadian anak, sehingga proses pembelajaran juga semakin 

disiplin dan kenakalan atau perilaku menyimpang siswa semakin 

berkurang juga.16 Berdasarkan data pembukuan kasus 

pelanggaran peraturan dan tata tertib sekolah yang ada pada guru 

BP dari bulan september 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 

menunjukkan adanya penurunan kasus pelanggaran peratura dan 

tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa. 

 

2. Fungsi kedisiplinan sebagai pemaksaan dan hukuman 

Untuk terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif, peraturan 

ahrus ditegakkan dengan tegas, berarti langkah ini adalah suatu  

pemaksaan kepada siswa harus taat kepada siswa. Demikian juga 

kepada Kepala Sekolah, dewan guru dan pegawai yang semua 

harus disiplin. 

Bagi siswa, guru dan pegawai yang melanggara peraturan dan tata 

tertib sekolah diberikan sangsi atau hukuman. “Berdasarkan 

wawancara dengan guru BP, apa saja sangsi/hukuman bagi siswa 

yang melanggar tata tertib sekolah/tidak disiplin? Jawab guru BP, 
                                                                 

16 Heru Aprilia Nugoroho, wawancara disekolah, tanggal 12 Januari 2016. 
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bermacam-macam sangsi atau hukuman yang bisa diberikan 

kepada siswa yang tidak disiplin. Contoh siswa yang telat sekolah 

biasa diberi sangsi bersih-bersih pekarangan sekolah, menghafal 

suarat-surat pendek, atau menyalin surat pendek pilihan. 

Kenakalan anak banyak alpa diberi sangsi peringatan tertulis 

secara bertahap, sampai dengan dikembalikan kepada orang 

tuanya kembali alias dikeluarkan. Bagi siswa mebolos kadang 

dijemur dihalaman beberapa menit, yang semuanya bertujuan 

memberi efek jera untuk bisa disiplin. 

Sedangkan sangsi kepada guru dan pegawai  diperoleh dari 

kesepakatan musyawarah guru, guru dan pegawai yang tidak 

disiplin melaksanakan tugas pertama diberikan teguran lisan guru 

dan pegawai yang tidak disiplin, bila tidak ada perubahan kearah 

disiplin guru atau pegawai diberi teguran tertulis sampai dua kali 

dan ketiga kalinya tidak diberikan tugas mengajar bagi guru.  

3.    Menata kehidupan bersama untuk menciptakan lingkungan yang 

kondusif 

Kedisiplinan yang ditegakkan adalah untuk menata 

kehidupan bersama di sekolah. Jika Kepala Sekolah disiplin, guru 

disiplin, pegawai disiplin dan peserta didik disiplin akan tertata 

kehidupan bersama di sekolah. Dan bila masih ada yang tidak 

disiplin akan terjadi kesimpangan dan kesimpangan menimbulkan 

ketidak serasian dan akan menimbulkan gangguan terciptanya 

lingkungan yang kondusif. 

Di SMP PGRI 2 Selagai Lingga untuk penataan 

kedisiplinan siswa rupanya masih memerlukan waktu kedepan. 

Melihat dan memperhatikan pelanggaran tata tertib masih 

didominasi dengan ketidak disiplinan sebagian kecil siswa/siswi 

yang terus semakin berkurang upaya mata kehidupan bersama 

untuk menciptakan lingkungan yang kondusif oleh pihak sekolah 

terus berlangsung dan berproses, walaupun belum bisa berhasil 
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secara maksimal, akan tetapi sudah menunjukkan adanya 

kemajuan atau peningkatan kearah yang lebih baik. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan disiplin 

Disamping fungsi disiplin yang dilihat di SMP PGRI 2 Selagai 

Lingga juga akan dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan disiplin. Untuk mengetahui lebih jauh apakah di SMP 

PGRI 2 Selagai Lingga ada faktor-faktor penting yang mempengaruhi 

pembentukan disiplin di sekolah akan penulis jelaskan sebagai 

berikut: 

1) Kesadaran diri, sebagai pemahaman diri bahwa disiplin itu penting 

bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya, kesadaran diri itu menjadi 

motif kuat bagi terwujudnya disiplin. “kesadaran diri bahwa 

disiplin itu penting buat kebaikan dan keberhasilan dirinya ini 

sering dinasehatkan bagi mereka siswa/siswi yang kurang disiplin, 

suka alpa, bolos sekolah dan sering terlambat sekolah. Memang 

terasa ada kemajuan-kemajuan kedisiplinan siswa dari kesadaran 

dirinya namun juga masih ada sebagian kecil siswa yang belum 

ada kesadaran diri. Nasehat itu disampaikan secara umum lewat 

upacara-upacara, pengisian jam-jam kosong ataupun lewat 

pemrosesan anak-anak yang bermasalah dengan kedisiplinan. 

Namun bagi guru-guru di SMP PGRI 2 Selagai Lingga dari jajaran 

Kepala Sekolah sampai guru menyadari akan resiko tersebut” 

2) Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktek 

atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individunya. 

Perkembangan ketaatan kepada peraturan dan tata tertib sekolah 

dan siswa-siswi yang mengikuti ketaatan semakin bertambah, 

“Bahwa perkembangan ketaatan menuju kedisiplinan bersekolah 

dan kedisiplinan belajar semakin meningkat, setelah pihak sekolah 

dapat meningkatkan peran lingkungan sekolah, terutama 

lingkungan fisik dan lingkungan masyarakat sekitar sekolah. 

Walaupun peningkatan belum dikatakan total, namun dengan 
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kondisi input siswa yang kurang ideal,  pihak sekolah pun sudah 

merasa adanya peningkatan yang signifikan bila dibandingkan 

dengan saat sekolah belum mampu memerankan lingkungan 

secara maksimal. Kami pihak sekolah masih harus sabar dan 

optimis kedepan bahwa dengan lingkungan sekolah semakin kuat 

berperan. Maka kedisiplinan lewat pengukuran dari ketaatan 

berangsur akan bisa kami wujudkan.17 

3)  Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan 

membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang 

ditentukan berupa ajaran. 

SMP PGRI 2 Selagai Lingga memiliki peraturan dan tata tertib 

sekolah tahun ajaran 2015/2016, merupakan alat pendidikan untuk 

mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk perilaku 

siswa-siswi SMP PGRI 2 Selagai Lingga agar sesuai dengan nilai-

nilai yang ditentukan dan diajarkan dalam Pendidikan Agama 

Islam.  

4.  Hukuman kepada siapa saja yang tidak taat kepada peraturan  

Di SMP PGRI 2 Selagai Lingga ada hukuman kepada siswa-siswa 

yang tidak taat kepada peraturan dan tata tertib, misalkan terlambat 

sekolah diberi sangsi bersih-bersih pekarangan sekolah, bersih-

bersih musholla, meghafal surat pendek pilihan atau menyalin ayat 

pendek pilihan yang diawasi oleh guru-guru piket. 

Sedangkan untuk para pendidik yang tidak berdisiplin diberi sangsi 

teguran lisan, bila masih berlanjut diberikan teguran tertulis sampai 

tiga kali dan bila berlanjut tidak diberi jam mengajar atau dibebas 

tugaskan sementara, bila tidak ada reaksi positif, maka pembebas 

tugasan sementara menjadi pembebasan tugasan selanjutnya 

tetap.18 

                                                                 
17 Hasil musyawarh kepala sekolah dan guru SMP PGRI 2 Selagai Lingga  
18 Hasil musyawarah kepala sekolah dan guru SMP PGRI 2 Selagai Lingga 
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SMP PGRI 2 Selagai Lingga memiliki potensi yang mendukung 

untuk kemajuannya yang dimulai dari pemberdayaan lingkungan 

untuk menciptakan/ memfungsikan kedisiplinan dan ada faktor-

faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Seperti adanya peraturan 

dan tata tertib sekolah, adanya sangsi atau hukuman bagi siapapun 

yang melanggar sedangkan para pimpinan sekolah pun juga 

meteladankan yang bisa diikuti keteladanan kedisiplinan dan ada 

pengikutan ketaatan dengan proses sangsi, bimbingan dan 

penyuluhan penasehatan, sehingga berhasil sampai tumbuhnya 

kesadaran diri bahwa disiplin itu penting buat kebaikan dan 

kesuksesan dirinya, walaupun ada saru dua yang tidak berhasil atau 

gagal, terpaksa keluar sekolah. 

c. Faktor-faktor  yang mempengaruhi belajar 

Ada dua faktor yang mempengaruhi belajar siswa, baik pengaruh 

positif maupun pengaruh negatif yang berujung kepada kedisiplinan 

belajar untuk pengaruh positif dan ketidak disiplinan belajar bagi 

pengaruh negatif belajar, kedua faktor yang mempengaruhi belajar 

siswa tersebut adalah : 

1.  Faktor internal, yaitu keadaan jasmani dan rohani siswa  

Siswa/siswi SMP PGRI 2 Selagai Lingga adalah sehat jasmani 

dan sehat rohani semua. Tidak ada yang cacat jasmani dan tidak 

ada yang cacat rohani. Namun yang berkait dengan rohani yaitu : 

a.   Kemampuan berfikir siswa 

Kemampuan berfikir siswa SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

tidak terlalu dibawah standar, selain karena faktor jauhnya 

tempat sekolah lain, SMP PGRI juga banyak memberikan 

kemudahan-kemudahan bagi siswa kurag mampu, sehingga 

sekolah ini tetap diminati.19 

 

                                                                 
19 Misno, wawancara di ruang tamu sekolah, tanggal 14 Januari 2016. 
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b.  Faktor bakat dan minat 

Sekolah di SMP PGRI 2 Selagai Lingga, bagi sebagian siswa 

adalah sebuah pilihan, ada beberapa kemungkinan 

penyebabnya yaitu : 

1.   Karena tidak dipungut biaya sama sekali,  

2.    Karena merupakan sekolah umum yang berbau religius   

(3).  Karena banyaknya kegiatan ekstra kurikuler yang 

terjadwal maupun tidak terjadwal. 

2.  Pengaruh eksternal belajar 

Pengaruh eksternal belajar diantaranya adalah keadaan rumah 

tangga. Faktor sekolah dan faktor lingkungan pergaulan. 

a.  Pengaruh eksternal keadaan rumah tangga 

Keadaan rumah tangga yang berantakan, sering cekcok, 

ekonomi keluarga yang tidak menentu sangat 

mempengaruhi semangat belajar, orang tua yang kurang 

perhatian terhadap pendidikan anaknya, komunikasi antar 

anggota keluarga yang kurang serasi, sehingga anak tidak 

betah dirumah, akhirnya tidak pernah belajar dan sekolah 

pun tidak bersemangat belajar. Berikut ini penulis sajikan 

profil ekonomi dan pendidikan orang tua/wali murid siswa 

SMP PGRI 2 Selagai Lingga. 

Tabel 7 

Profil ekonomi dan pendidikan orang tua20 

No. 

Urut 

Pekerjaan 

Orang Tua 
Jumlah 

Pendidikan 

Orang Tua 
Jumlah Ket 

1 PNS 1 SD 55  

2 Tani 45 SMP 46  

3 Wiraswasta 42 SLTA 24  

                                                                 
20

 Dokumen SMP PGRI 2 Selagai Lingga, tahun 2015/1016 
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4 Buruh 7 S1 -  

5 - - S2 -  

 Jumlah 103  103  

Dari profil ekonomi dan pendidikan orang tua seperti 

terpapar diatas sungguh merupakan kesulitan tersendiri bagi 

siswa untuk mendapatkan pilihan sekolah yang sesuai dengan 

bakat dan minatnya dan merupakan tantangan sendiri bagi 

sekolah dari jajaran kepala sekolah sampai dengan guru untuk 

bisa memberikan motivasi kepada para siswanya dan 

membangun jaringan kerjasama dengan orang tua untuk 

kewajiban pendidikan anaknya. 

b.  Faktor sekolah 

Faktor sekolah dalam bentuk lingkungan sekolah semakin 

bagus, baik lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial sekolah 

dan lingkungan masyarakat disekitar sekolah kerjasamanya 

semakin lengkap/memadai, namun dari segi sarana media yang 

masih minim/kurang dan keterampilan guru dalam penguasaan 

teknologi media pembelajaran, bisa menjadi faktor kurang 

menarik bagi siswa untuk disiplin belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah 

tentang media pembelajaran dan penguasaan para guru dalam 

pengoprasionalan media pembelajaran untuk sarana 

pembelajaran, beliau menjelaskan bahwa SMP PGRI 2 Selagai 

Lingga masih sangat kekurangan media pembelajaran 

elektronik. 

Adanya peningkatan peran lingkungan pendidikan di SMP 

PGRI 2 Selagai Lingga seharusnya didorong dengan upaya 

peningkatan profesionalitas para peserta didiknya sehingga para 

siswa tidak merasa bosan mengikuti proses pembelajaran dari 

pendidik yang profesional, selagi mengajarnya bagus, metode 
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pengajarannya sesuai dengan materi. Lebih bagus lagi bila 

dibarengi dengan pengembangan kemampuan penggunaan 

media pembelajaran elektronik audio visual, tentu akan lebih 

menarik siswa. 

Masih dominannya kenakalan/peyimpangan perilaku siswa 

dalam bentuk alpa dan bolos serta terlambat sekolah pada 

sebagian kecil siswa. Padahal lingkungan sudah cukup berperan 

bagus, kedisiplinan guru cukup bagus, saran dan prasarana 

memadai. Berarti keprofesionalan pada pendidik dalam 

mengajar yang dirasakan oleh siswa kurang menarik, atau juga 

terasa membosankan, karena masih menggunakan cara 

tradisional dalam mengajar harus mulai segera ditingkatkan. 

Bila siswa merasa senang dengan proses pembelajaran yang 

disampaikan para peserta didik, siswa/siswi pun bersemangat 

sekolah dan mereka semakin bermotivasi rajin atau disiplin 

belajar. 

c.  Faktor lingkungan pergaulan 

Lingkungan pergaulan sangat besar berpengaruh terhadap 

pembentukan kepribadian siswa, karena lingkungan pergaulan 

bagian pembelajaran/ pendidikan siswa yang suka berkawan 

dengan siswa yang baik lainnya. Mereka akan 

terpengaruh/terkukuhkan kebaikan pada dirinya. Sebaliknya 

siswa-siswa yang lingkungan pergaulannya atau kawan-

kawannya adalah anak-anak yang suka melakukan perbuatan 

atau tingkah laku yang menyimpang, maka akan terpengaruh 

pula kepada perbuatan dan tingkah laku menyimpang tersebut 

dan mereka yang demikian itu sebagai siswa atau pelajar sudah 

pasti tidak suka belajar dirumah dan malas bersekolah. Maka 

seharusnya dalam proses perubahan guru BP juga berusaha 

untuk mengetahui kawan-kawan siswa yang berprilaku 

menuimpang dan menasehatinya berangkat dari situ. 
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Hasil wawancara dengan guru BP Bapak Budi Atmono, 

S.Pd. “Apakah dalam proses BP selama ini guru BP berusaha 

mengorek siapa kawan-kawan mereka anak-anak/siswa siswi 

yang berprilaku menyimpang, suka terlambat masuk sekolah, 

suka bolos dan suka tidak bersekolah alpa. Mengingat betapa 

besar pengaruh lingkungan pergaulan terhadap pembentukan 

kepribadian dan berpengaruh terhadap belajar siswa? 

Dijawabnya, sebenarnya sudah mengarah kesana dalam arti 

berusaha pihak sekolah/guru BP mengetahui seperti apa model 

lingkungannya. Pergaulan para siswa sering ditangani oleh guru 

BP, tapi dalam proses tersebut belum di lakukan secara lebih 

mendetail.21 

Mengingat betapa besar pengaruh lingkungan pergaulan 

dalam pembentukan kepribadian dan semangat/disiplin belajar, 

semestinya guru BP berusaha mengetahui lingkungan pergaulan 

siswa yang bermasalah dalam belajar dan berusaha memberi 

tahu betapa besar pengaruh lingkungan pergaulan sehingga 

siswa bisa memilihnya dengan segala resiko yang mesti 

ditanggung akibatnya. 

 

4. Peranan kepala sekolah dan jajarannya dalam menciptakan disiplin 

belajar. 

a. Peran kepala sekolah  

Peran kepala sekolah sebagai pimpinan yang harus 

memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap para pendidik, 

pegawai dan peserta didik tentang kedisiplinan kerja (hadir) di 

sekolah. 

Kepala sekolah berstatus sebagai guru yayasan penuh, tidak 

mengajar pada sekolah lain dan berstatus sebagai kepala sekolah 

sejak tahun 2014/2015, setiap hari senantiasa hadir dan mengajar di 
                                                                 

21
 Budi atmono, wawancara di ruang tamu sekolah, tanggal 10 Januari 2016. 
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SMP PGRI 2 Selagai Lingga, kecuali pada rapat-rapat dinas di luar. 

Kepala sekolah senantiasa datang di sekolah sebelum jam masuk 

sekolah dan pulang dari sekolah pada jam selesai sekolah (paling 

akhir). Kepala sekolah senantiasa mengawasi kedisiplinan proses 

belajar mengajar. Kepala sekolah setiap hari mengawasi proses 

kedisiplinan siswa dalam kehadiran siswa, proses belajar 

(kedisiplinan belajar) di samping guru-guru piket yang sudah 

ditetapkan jadwalnya pada setiap harinya. Juga mengawasi 

kedisiplinan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

serta mengawasi kedisiplinan pegawai SMP PGRI 2 Selagai Lingga. 

Pemrosesan ketidak disiplinan siswa oleh guru piket dan juga oleh 

wali kelas dan atau guru BK. Sedangkan pengawasan kedisiplinan 

guru dan pegawai oleh kepala sekolah, bila ada guru yang tidak hadir 

dicek oleh kepala sekolah, apakah ada surat izin dan ada tugas-tugas 

untuk proses belajar siswa yang ditunggui oleh guru piket. Kepala 

sekolah dalam hal penegakkan kedisiplinan belajar mengajar 

didampingi tiga guru yayasan penuh yang setiap hari senantiasa 

berada di sekolah yaitu Heru Aprilia Nugroho, S.P., guru 

Matematika dan juga berstatus sebagai wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum, Budi Atmono, S.Pd., guru bimbingan dan penyuluhan, 

bimbingan konseling (BP-BK) dan Sunardi, S.Pd.I., guru Bahasa 

Inggris. Ketiganya sebagai guru yayasan penuh yang senantiasa ada 

di sekolah dan siap sebagai guru pengganti di samping guru piket 

yang kemungkinan juga tidak bisa hadir.  

Upaya kepala sekolah dalam menciptkan kedisiplinan di 

sekolah pada umumnya dan situasi disiplin belajar pada umumnya 

dimulai dari penataan lingkungan sekolah. Dikatakan oleh kepala 

sekolah”betapa sulitnya mengupayakan kedisiplinan sekolah dan 

disiplin belajar ketika lingkungan sekolah belum tertata. Salah satu 

agenda kepala sekolah saat iniynag belum terwujud adalah 

pemagaran pekarangan sekolah. 
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Pada awal semester ganjil 2014/2015 yaitu mulai awal 

Januari 2014 dibangun tambahan 2 lokal kelas, sebagai fasilitas 

kenyamanan proses belajar mengajar yang bisa memberikan 

motivasi disiplin belajar, sumber dana adalah “bantuan pemerintah 

pusat, kementrian pendidikan dan kebudayaan” yang pelaksanaannya 

telah selesai. Sebagai fasilitas lain yang nyaman. Untuk kenyamanan 

siswa yang membawa kendaraan, dibangunkan tempat parkir 

kendaraan guru dan siswa, sehingga tidak ada siswa yang menitip 

kendaraan di luar pekarangan sekolah yang bisa mendorong siswa 

untuk membolos belajar.  

Disamping penataan lingkungan usaha kepala sekolah untuk 

menciptakan disiplin sekolah yang akan bermuara kepada disiplin 

belajar di sekolah dilaksanakan berbagai kegiatan ekstra kurikulum, 

diantaranya :  

1. Kegiatan pramuka  

2. Kegiatan Pencak Silat PAGARNUSA 

3. Kegiatan latihan rebana / hadroh 

4. Kegiatan futsal  

5. Kegiatan bulu tangkis  

6. Kegiatan voly.  

7). Englis Club 

Kegiatan Pramuka, PencakSilat Pagarnusa, dan 

rebana/hadroh dilaksanakan setiap satu minggu sekali, sedangkan 

kegiatan futsal, bulu tangkis dan volly bal dilaksanakan pada luar 

jam pelajaran atau saat istirahat. Berbagai kegiatan tersebut 

dimaksudkan agar siswa merasa betah / senang di sekolah, mengisi 

kegiatan dengan kegiatan-kegiatan positif yang tentunya akan 

mengurangi pikiran dan tindakan-tindakan negatif / kenakalan pada 

siswa.  

Dengan peran kepala sekolah yang cukup aktif dan berupaya 

untuk memajukan sekolah baik dari peningkatan dan prasarana yang 
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bisa mendukung terciptanya disiplin belajar telah mampu 

memberikan motivasi / dorongan semangat kepada para pendidik, 

tenaga kependidikan dan para peserta didik untuk memajukan 

sekolah. Menurut pengamatan penulis suasana bersemangat 

komponen sekolah semacam ini mulai tumbuh sejak lima –enam 

bulan terakhir.  

b. Peran wakil kepala sekolah  

Wakil kepala sekolah terdiri dari dua orang yaitu wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bagian 

kesiswaan 

1.  Wakil kepala sekolah bagian kurikulum dijabat oleh Bapak Heru 

Aprilia Nugroho, yang juga mengajar bidang studi Matematika 

dan mendampingi kepala sekolah sejak tahun 2010. Sebagai 

guru tetap yayasan yang harus senantiasa di sekolah, enam hari 

di sekolah dari awal pelajaran sampai dengan akhir proses 

pembelajaran yang bertugas membantu kepala sekolah di 

bidang kurikulum dan pelaksanaannya yaitu pengawasan 

proses pembelajaran yang menyangkut disiplin belajar.  

“Dalam pengawasan disiplin belajar guru piket berada di 

jajaran depan, bila guru piket tidak mencukupi maka wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum juga harus terjun langsung 

mengisi jam kosong yang gurunya tidak hadir / berhalangan, 

bila ada tugas diberikan kepada siswa, sehingga jam pelajaran 

tidak kosong dan siswa tetap belajar pada jam-jam pelajaran 

sehingga disiplin belajar tetap terjaga. Namun demikian masih 

ada sedikit kekurangan-kekurangan, karena proses ini berjalan 

belum begitu lama.”22  

2.  Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dijabat oleh Komarudin, 

S.Pd.I. wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah guru 

                                                                 
22 Heru Aprilia Nugroho, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMP PGRI 2 Selagai 

Lingga, Wawancara, di ruang tamu , tanggal 9 Januari 2016 
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tetap yayasan yang tidak sepenuhnya mengajar di SMP PGRI 2 

Selagai Lingga, beliau mengajar mata pelajaran PKn. Wakil 

kepala sekolah bidang kesiswaan mendampingi kepala sekolah 

sejak tahun 2014, sedang dalam satu minggu berada di sekolah 

selama 4 hari. Di sekolah mengurusi kegiatan yang berkaitan 

dengan kesiswaan, baik di dalam sekolah maupun kegiatan di 

luar skolah. Dalam kegiatan intra sekolah termasuk kegiatan 

belajar mengajar wakil kepala sekolah bidang kesiswaan juga 

kerja sama dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

untuk menanggulangi adanya gangguan ketidak disiplinan 

belajar baik dari guru oleh kepala sekolah bidang kurikulum, 

sedangkan gangguan ketidakdisiplinan dari siswa ditangani 

wakiln kepala sekolah bidang kesiswaan. Wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan juga bekerja sama dengan guru BK dan wali 

kelas untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus 

pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa dalam arti 

kenakalan siswa, sampai dengan kunjungan ke rumah siswa 

untuk mengetahui dari dekat tentang latar belakang rumah 

tangga / ekonomi / sosial keluarga disamping juga mengenal 

dan bekerja sama dengan orang tua / wali murid untuk 

mengatasi kenakalan anaknya khususnya di sekolah. 

   Di samping itu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 

juga menangani kegiatan ekstra kurikuler siswa seperti telah 

tersebut di atas guna menyalurkan kegiatan dan bimbingan 

kepada siswa kepada kegiatan yang positif dan bermanfaat, 

juga kegiatan siswa keluar sekolah seperti mengikuti kegiatan-

kegiatan diantaranya lomba dan upacara-upacara serta 

undangan dari sekolah atau instansi lain. 

3.  Peran Guru 

Ada beberapa klasifikasi guru, yaitu guru bidang studi, 

guru bimbingan penyuluhan dan bimbingan konseling, dan ada 
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juga guru yang merangkap wali kelas serta guru-guru 

pembimbing kegiatan ekstra kurikuler.  

a.  Guru bidang studi  

Dengan semakin bertambahnya sarana belajar dan sarana 

pengaman serta sarana pendisiplinan sekolah, gurupun 

semakin bersemangat dan disiplin. “Semangat kedisiplinan 

selalu ditekankan kepala sekolah dikala rapat-rapat sekolah, 

bahkan juga dikatakan kepala sekolah, jika guru disiplin 

sekolah semakin baik, jika sekolah semakin baik sekolah 

kita diminati masyarakat sehingga dalam penerimaan siswa 

akan mendapat jumlah yang banyak, tentu yang akan 

beruntung kita juga, begitu sebaliknya jika sekolah kita 

buruk, apalagi sampai tutup gara-gara tidak diminati oleh 

masyarakat, akhirnya tutup yang akan rugi kita juga, 

bagaimana nasib kita guru-guru yang sudah sertifikasi?”.23 

Nasihat kepala sekolah rupanya diikuti oleh guru, sehingga 

guru bidang studi pun semakin disiplin. Bila berhalangan 

mereka memberikan tugas kepada siswa dan diawasi oleh 

guru piket yang ditopang guru tetap yayasan tiga orang 

yang setiap hari senantiasa berada di sekolah.  

Maka mengajar di SMP PGRI 2 Selagai Lingga bukanlah 

sesuatu yang mudah. Maka disampaikan oleh kepala 

sekolah kepada guru-guru bidang studi agar mengajar 

penuh dengan kesabaran, menggunakan berbagai strategi 

dan berbagai metode yang cocok dengan materi dan 

suasana sekolah dan diminati siswa, sehingga 

membangkitkan semangat dari keaktifan siswa dan 

menghindari kebosanan dan kejenuhan yang 

mengakibatkan siswa ngantuk dan tertidur”.    

                                                                 
23 Misno, Kepala SMP PGRI 2 Selagai Lingga, Wawancara, di Kantor Kepala Sekolah, 

Tanggal 20 Januari 2015 
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Semua itu dilakukan untuk menciptakan suasana disiplin 

belajar di SMP PGRI 2 Selagai Lingga. Ternyata dengan 

kerja keras kepala sekolah dan didukung oleh semua 

komponen, terutama dari dewan guru dan pegawai ternyata 

banyak kemajuan / peningkatan SMP PGRI 2 Selagai 

Lingga dari berbagai sisi yang telah disebutkan di atas, 

walau masih ada beberapa kekurangan, karena proses yang 

bersemangat ini baru berjalan satu tahun lebih, tentu 

suasana seperti ini bila dikembangkan terus akan 

memberikan rasa  optimis akan kemajuan SMP PGRI 2 

Selagai Lingga dimasa-masa yang akan datang.  

 

Tabel 8 

Jadwal piket guru adalah sebagai berikut : 

 

No Hari Guru Piket 

1 Senin 
Misno,S.Pd.I 

Sulanto,S.Pd.I 

2 Selasa 
Sunardi,S.Pd.I 

Titik Suyanti,S.Pd.I 

3 Rabu 
Heru Aprilia Nugroho,S.P 

Sunardi,S.Pd.I 

4 Kamis 
Sulanto,S.Pd.I 

Heru ApriliaNugrroho,S.P 

5 Jumat 
Titik Suyanti,S.Pd.I 

Komarudin,S.Pd.I 

6 Sabtu 
Komarudin,S.Pd.I 

Budi atmono,S.Pd 

( Dokumen SMP PGRI 2 Selagai Lingga, tahun 2015/2016) 
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Disamping jadwal piket guru juga ada jadwal piket siswa masing-

masing kelas sebagai berikut :  

Tabel 9 

Jadwal piket siswa 

No Hari Kelas Piket Siswa 

1 Senin VII 

VIII 

IXa 

IXb 

Ahmad Muis 

Ayu Puspita Sari 

Lusi Safitri 

Ari Siswoyo 

2 Selasa VII 

VIII 

IXa 

IXb 

Andriyanto 

Amanah Puji Widayanti 

Lusi Safitri 

Bima Amario 

3 Rabu VII 

VIII 

IXa 

IXb 

Andriyan Wibowo 

Bella Sapitri 

Lusi Seviana 

Danang Saputro 

4 Kamis VII 

VIII 

IXa 

IXb 

Arif Permadi 

Desi Kuswanti 

Mufizatul Hasanah 

Diki Ardiansyah 

5 Jumat VII 

VIII 

IXa 

IXb 

Doni Setiawan 

Diyah Permatasari 

Musaropah 

Desi Rosmilia 

6 Sabtu VII 

VIII 

IXa 

IXb 

Erwanto 

Diyan Kusumawardani 

Novitasari 

Febri Anggraini 

(Dokumen SMP PGRI 2 Selagai Lingga, tahun 2015/2016) 
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Jadwal piket guru bertujuan untuk menciptakan disiplin 

belajar, bila ada guru yang berhalangan mengajar, maka guru piket 

tersebut yang bertanggung jawab untuk menangani kelas yang gurunya 

berhalangan hadir, sehingga suasana kelas tetap terisi guru piket 

dengan tugas dari guru bidang studi yang berhalangan. Atau terpaksa 

kalau tidak ada tugas dari guru yang berhalangan, maka menjadi 

wewenang penuh guru piket, sehingga disiplin belajar tetap terjaga.  

Demikian pula dengan adanya pengurus kelas dan jadwal piket siswa 

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kebersihan kelas serta 

kerapihannya sehingga belajar dalam suasana bersih, rapi dan tertib 

adalah terasa nyaman. Disamping itu kelas ada yang bertanggungjawab 

yaitu pengurus kelas dan piket siswa, sehingga ada petugas dari siswa 

yang  mengurus kelas pada hariannya, termasuk kalau kelas kosong 

tidak ada guru, siswa piket harus segera melapor kepada guru piket, 

sehingga kelas segera tertangani ketertiban dan kedisiplinan belajar. 

 

6.  Guru Bimbingan Penyuluhan dan Bimbingan Konseling 

Guru BP-BK SMP PGRI 2 Selagai Lingga hanya satu orang 

yaitu Budi Atmono, S.Pd., sebagai guru tetap yayasan yang bertugas 

satu minggu penuh di SMP PGRI 2 Selagai Lingga. Betapa penting 

peran guru BK pada suatu sekolah sebagaimana tercantum dalam job 

diskripsion sebagai berikut : 

a) Menyusun dan melaksanakan program bimbingan konseling  

b) Berkoordinasi dengan wali kelas untuk mengatasi masalah-

masalah siswa 

c) Memberika pelayanan secara aktif kepada siswa agar lebih 

berprestasi dalam kegiatan belajar  

d) Memberikan saran dan pentingnya kepada siswa tentang lanjutan 

pendidikan ke jenjang perguruan tinggi 

e) Membukukan hasil kegiatan bimbingan dan konseling  

f) Membuat statistik hasil bimbingan dan konseling  
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g) Membuat analisis hasil evaluasi belajar setiap semester  

h) Menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan 

dan konseling 

i) Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling24.  

Dalam menangani masalah-masalah siswa, termasuk tertib 

belajar dan kenakalan, guru bimbingan konseling cukup proaktif. 

Dalam tugas keseharian selama enam hari, setiap pagi jam masuk guru 

BK selalu berada di halaman sekolah mengontrol siswa yang 

terlambat. “Siswa yang terlambat diingatkan dan diberi sanksi, seperti 

memunguti sampah yang tertinggal , menyapu musholla dan lain-lain 

yang bersifat mendidik, bila masih sering terlambat, orang tuanya 

dipanggil atau diundang ke sekolah untuk diberikan pengertian dan 

diajak kerjasamanya untuk bersama-sama menangani permasalaha 

anak atau membimbing secara bersama25.  

Berkaitan dengan proses belajar guru BP-BK yang full time di 

sekolah bersama guru piket mengawasi kedisiplinan belajar, guru piket 

mengurusi segi kegiatan belajar, sedangkan guru BP-BK pengawasan 

dari segi ketertiban siswa. Bila ada siswa-siswa yang bermasalah 

dalam proses belajar, maka ditangani oleh guru BP.  

Untuk mengatasi siswa-siswi yang bermasalah (kenakalan) 

guru BP-BK bekerjasama dengan wali kelas dan wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan baik dengan mendatangkan orang tua ke sekolah 

sampai dengan berkunjung ke rumah orang tua siswa untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi siswa, sehingga siswa 

bisa belajar dengan lebih berkonsentrasi tidak menimbulkan gangguan-

gangguan dalam proses belajar ataupun tidak emmbuat ulah di sekolah. 

 

 

 
                                                                 

24 Dokumen SMP PGRI 2  Selagai Lingga 
25

 Budi Atmono, Guru BP-BK , wawancara, di ruang tamu sekolah, tanggal 2 Januari 
2016 
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 7.  Guru yang merangkap wali kelas  

     Guru wali kelas adalah guru yang mengurus kepemimpinan, 

administrasi dan ketertiban dalam kelas yang menjadi perwaliannya. 

Guru wali kelas harus mengetahui persis keadaan kelasnya, baik 

perkembangan proses belajar mengajarnya, perkembangan siswa-

siswinya dalam bersekolah mengikuti proses belajar mengajar. Guru 

wali kelas harus senantiasa memantaunya.  

    Dalam tugas penyelenggaraan administrasi kelas, untuk 

menciptakan ketertiban kelas, wali kelas dibantu pengurus kelas untuk 

menata kelas dan administrasinya meliputi :  

a. Denah tempat duduk siswa  

b. Papan absensi siswa 

c. Buku absensi siswa  

d. Jadwal pelajaran kelas 

e. Jadwal piket kebersihan kelas  

f. Buku kegiatan pembelajaran kelas (KBM) 

g. Tata tertib kelas26. 

Disamping mengurus administrasi dan penataan kelas, guru wali kelas 

sebagai bapak / ibu kelas, harus dekat hubungannya dengan para siswa 

sebagai tempat mengadu dan membantu kesulitan dan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi siswa.  

Dalam kondisi demikian, masih ada beberapa lokal kelas 

belum tertata rapi dan belum tertib, sehingga kurang menciptakan 

suasana nyaman/betah dalam kelas. 

8.  Peran guru Pendidikan Agama Islam 

    Guru Pendidikan Agama Islam adalah figur penting dalam 

sekolah, karena guru Pendidikan Agama Islam menjadi sentral teladan 

guru-guru yang lain. Tanggung jawab yang diemban sangat berat, 

                                                                 
26

 Dokumen SMP PGRI 2 Selagai Lingga, tahun 2015 
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karena pandangan masyarakat awam, manakala ada siswa sekolah 

yang nakal maka yang biasanya yang ditanyakan oleh masyarakat 

adalah siapa guru agamanya, tetapai manakala siswa berprestasi tidak 

pernah guru agama dikaitkan dengan keberhasilan belajar siswa. 

Berdasarkan wawancara dengan guru BP-BK yang semestinya 

menjadi patner dalam pembinaan siswa, bagaimana peran guru 

Pendidikan Agama Islam dalam keteladanan disiplin belajar dan 

pembinaan siswa-siswa yang nakal, apakah sangat berperan, atau 

bahkan perannya signifikan, jawabanya  “ya, peran guru Pendidikan 

Agama Islam dalam pembinaan kenakalan siswa dengan menasehati 

dan memberi motivasi27.  

Demikian juga dari hasil wawancara dengan siswa kelas IX, 

tentang peran guru Pendidikan Agama Islam, dalam kedisiplinan 

belajar dan pembinaan kenakalan siswa, dijawabnya “guru PAI 

terkadang mempunyai ide-ide untuk merangkul siswanya, berbeda 

dengan guru agama biasanya yang hanya mengandalkan 

metodeceramah dan mencatat saja,guru PAI di SMP PGRI 2 selagai 

Lingga sering mengajak siswa untuk menyaksikan film-film 

bernafaskan agama sehingga tidak membuat kami jenuh,dan bahkan 

kami ingin selalau penasaran setiap guru PAI masuk kelas, kira-kira 

apa hari ini yang akan diberikan oleh guru PAI”28.    

Di SMP PGRI 2 Selagai Lingga memang tidak ada pengajian 

khusus siswa yang terjadwal secar rutin dan juga pengajian dewan 

guru yang bisa dimotori oleh guru Pendidikan Agama Islam untuk 

pembinaan mental spritual dewan guru dan pembinaan spiritual siswa 

yang merupakan pelajaran al islam tambahan guna membentuk 

kepribadian siswa-siswa yang lebih islami. Namun demikian satu 

pekan sekali setiap hari selasa diadakan sholat dhuha berjamaah dan 

setelah sholat dhuha diadakan kultum sebagai upaya mengurangi 
                                                                 

27
 Budi Atmono, Guru BP-BK, wawancara, di ruang tamu sekolah, tangal 3 januari 2016 

28
 Febri, Desi dkk, Siswa kelas IX SMP PGRI 2 Selagai Lingga, wawancara di halaman 

sekolah, tanggal 4 Januari 2016 
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kenakalan siswa dan memotivasi siswa untuk lebih mencintai orang 

tua, guru, teman sebagai ajang ibadah kepada Alloh SWT.  

9.  Guru Pembimbing Kegiatan ekstra kurikuler  

Kegiatan ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh SMP 

PGRI 2 Selagai Lingga diantaranya adalah Pramuka, Pencak silat 

Pagarnusa dan Rebana. Untuk guru pembina Pagarnusa dan 

kepramukaan adalah bapak Komarudin,S.Pd.I. Sedangkan guru 

pembina ekstra kurikuler Rebana adalah ibu Titik suyanti,S.Pd.I. 

Kegiatan ekstrakurikuler ini sangat positif bagi siswa 

disamping kegiatan yang bersifat keolah ragaan juga, pembinaan sikap 

disiplin dan tanggung jawab dan pembinaan  kerohanian. Kegiatan 

Pencaksilat Pagarnusa juga dimaksudkan untuk menumbuh 

kembangkan sifat dan sikap yang positif, sekaligus mengurangi 

kenakalan-kenakalan siswa, demikian pula kepramukaan juga banyak 

mengandung nilai-nilai kepribadian yang positif untuk pembinaan 

kepribadian siswa. 

Demikian pula kegaitan ekstra kurikuler rebana, dimaksudkan 

untuk pembinaan kepribadian siswa-siswi agar memiliki kehalusan 

budi yang terungkap dalam tutur kata, sikap dan tingkah laku yang 

bagus, juga bertujuan mengurangi kemungkinan munculnya kenakalan 

siswa29.  

Dengan latar belakang para siswa SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

sebagaimana telah disebutkan di atas dan dalam pembinaan 

kedisiplinan yang belum begitu lama yang berminat kepada kegiatan 

ekstra keurikuler di atas tidak begitu banyak. “Namun usaha kepala 

sekolah dan jajarannya selalu memberi wawasan tentang menfaat 

kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut di atas. Bagi para siswa dan 

                                                                 
29Titik Suyanti, Guru Pembina Rebana/hadroh, wawancara, di ruang guru, tanggal 3 

Januari 2015 
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siswa pada berbagai kesempatan, terutama pada kesempatan upacara 

setiap hari senin.”30 

 

5. Peranan Lingkungan Sekolah dan Disiplin Belajar dalam Mengatasi 

Kenakalan Siswa. 

Lingkungan sekolah pengaruhnya besar sekali terhadap disiplin 

belajar dan kenakalan siswa. Lingkungan sekolah yang baik akan 

menciptakan situasi disiplin belajar dan juga mengatasi/mengurangi 

adanya kenakalan-kenakalan siswa di sekolah, baik lingkungan dalam arti 

pasif, seperti penataan lingkungan pekarangan sekolah dan kelengkapan 

fasilitas/sarana dan prasarana sekolah, maupun lingkungan yang bersifat 

aktif  yaitu lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Untuk menciptakan 

suasana disiplin belajar tanpa penataan lingkungan pekarangan sekolah 

dan kelengkapan fasilitas/bangun sarana dan prasarana sekolah, maupun 

lingkungan yang bersifat aktif yaitu lingkungan masyarakat sekitar 

sekolah. Untuk menciptakan suasana disiplin belajar tanpa penataan 

lingkungan dan kerjasama yang baik dengan lingkungan adalah sulit 

sekali dan tidak akan berhasil, sedangkan ketidak disiplinan belajar akan 

menimbulkan kenakalan-kenakalan siswa baik kenakalan siswa yang 

bersifat ringan sampai dengan kenakalan yang bersifat berat. Maka 

tepatlah apa yang sudah dilakukan oleh kepala SMP PGRI 2 Selagai 

Lingga membenahi lingkungan sekolah. 

Setelah fasilitas lingkungan (tempat parkir) dibangun kemudian 

dilaksanakan lobi kerjasama dengan lingkungan masyarakat sekolah 

seperti kepada mereka yang punya warung dan menjadi tempat penitipan 

motor. Masyarakat lingkungan pada dasarnya sangat mendukung usaha 

sekolah mendisiplinkan siswa sekolah dan belajar. Apalagi di tambah 

adanya bantuan dua lokal kelas dari pemerintah kementrian pendidikan 

dan kebudayaan yang dibangun mulai akhir tahun 2014 (bulan desember 

                                                                 
30 Minso,KepalaSMP PGRI 2 Selagai  Lingga wawancara, di ruang tamu sekolah, tanggal 

3 Januri 2015 
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2014), kondisi sekolah (lokal kelas semakin nyaman menyenangkan untuk 

situasi belajar mengajar, baik untuk siswa maupun untuk masa depan 

guru, tentu kondisi kemajuan sekolah semacam ini merupakan motivasi 

tersendiri bagi semangat para guru dan para siswa untuk lebih disiplin 

sekolah dan disiplin belajar. 

Juga hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas VIII (Amanah 

Puji, Bella, Inariyah,Rio) mereka memberikan jawaban yang sama yaitu 

“bahwa keadaan sekolah setelah lingkungan sekolah semakin bagus, 

disiplin belajar semakin meningkat, karena sekolah semakin tertib dan 

anak-anak nakal semakin berkurang, karena tidak ada kesempatan mereka 

nakal”31.  

Demikian juga hasil wawancara dengan siswa kelas IX 

(Febri,Gana, Eka, Ida) mereka memberikan jawaban yang sama yaitu 

“bahwa SMP PGRI 2 Selagai Lingga setelah lingkungannya lebih bagus 

dan lebih tertib, sekolahpun lebih disiplin, disiplin belajar meningkat lebih 

bagus dan kenakalan-kenakalan siswapun semakin berkurang karena tidak 

ada kesempatan lagi”32. 

Penulis sengaja hanya mewawancarai siswa-sisw kelasa VIII dan 

kelas IX, karena merekalah yang bisa membandingkan bagaimana SMP 

PGRI 2 Selagai Lingga tahun ajaran 2015/2016 dibanding dengan tahun-

tahun ajaran sebelumnya sehingga lebih bisa memberikan gambaran yang 

lebih tepat dibandingkan siswa-siswi kelas VII yang tidak penulis 

wawancarai karena mereka ketemu dengan tahun ajaran 2015/2016 yang 

kondisi sekolahnya sudah lebih bagus dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. 

Begitu besar peran kepala sekolah beserta jajarannya bagi 

terciptanya lingkungan sekolah yang bagus, yang bisa mendorong 

semangat dewan guru mengajar dan semangat siswa untuk belajar. 

                                                                 
31 Amanah puji dkk, Siswa-siswi kelas VIII SMP PGRI 2 Sleagai Lingga, wawancara, di 

halaman sekolah, tanggal 4 Januari 2016 
32 Febri ,dkk, Siswa-siswi kelas VIII SMP PGRI 2 Sleagai Lingga, wawancara, di 

halaman sekolah, tanggal 4 Januari 2016 



97 
 

 
 

Adanya peran lingkungan yang bagus mendorong peran guru 

dalam proses belajar mengajar yang  bertanggung jawab secara berlapis 

(bagus) untuk menciptakan suasana disiplin belajar, sangat efektif 

mengatasi kenakalan-kenakalan siswa. Akibat melanggar tata tertib 

sekolah, seperti sering tidak masuk sekolah, tidak mengikuti proses 

pembelajaran dan berpakaian tidak tertib, merokok, secara berangsung 

berkurang terus dan sekarang siswa yang terlambat sekolah pun tinggal 

beberapa anak saja.  

Jadi peran lingkungan sekolah yang dimainkan kepala sekolah 

dan jajarannya sangat besar sekali dalam upaya menciptakan disiplin 

belajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


