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ABSTRAK 

Nama   : Putri Adellia Pelealu 

NIM   : 16.2.3.101 

Judul Skripsi : Implementasi Metode Hukuman dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Peserta Didik di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Belang Kab. Minahasa Tenggara 

Skripsi ini berjudul “Implementasi Metode Hukuman dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Peserta Didik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang 

Kabupaten Minahasa Tenggara,” dimana peserta didik belum sepenuhnya 

mentaati aturan sehingga dalam penerapan hukuman yang diberikan oleh pendidik 

membuat peserta didik merasa terluka. Adapun pokok permasalahan dari 

penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: bagaimana pandangan pendidik 

tentang hukuman bagi peserta didik, bagaimana pendidik menerapkan hukuman 

bagi peserta didik dan bagaimana dampak hukuman itu dalam mendisiplinkan 

peserta didik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang Kabupaten Minahasa 

Tenggara. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui pandangan pendidik 

tentang hukuman bagi peserta didik, untuk mengetahui bagaimana pendidik 

menerapkan hukuman bagi peserta didik dan untuk mengetahui dampak hukuman 

itu dalam mendisiplinkan peserta didik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

Belang Kabupaten Minahasa Tenggara.  

 Dalam skripsi ini penulis menggunakan kualitatif deskriptif, subjek dalam 

penelitian ini adalah kepala Madrasah, pendidik, peserta didik, dan tenaga 

administrasi Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang, metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah wawancara. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. 

Teknik pengelolaan data yang digunakan adalah menganalisis data yang telah 

dikumpulkan. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa hukuman bagi 

pendidik merupakan tindakan secara sadar sengaja membuat peserta didik 

menyadari kesalahan dan sanksi yang mendidik agar peserta disiplin Dalam 

penerapan hukuman oleh pendidik yaitu teguran, diberikan sanksi, surat panggilan 

orangtua, dan tindakan home visit. Dampak diterapkannya hukuman dapat 

membuat peserta didik lebih disiplin, menghargai pendidik, dan menambah ilmu. 

 

Kata Kunci: Metode Hukuman, Kedisiplinan dan Peserta Didik 
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Students' Discipline at Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang, Southeast
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are the impact of that punishment in disciplining students at Madrasah Aliyah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, 

karena pendidikan dapat berjalan maju dengan kehidupan yang cerah di masa 

depan. Baik dari diri sendiri, lingkungan, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. 

Tanpa adanya pendidikan maka kualitas diri sendiri akan rendah dan nantinya 

akan berpengaruh kepada kualitas nusa dan bangsa. 

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 

Adapun dari banyak faktor untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

terdapat dalam undang-undang tersebut maka salah satu faktor dalam 

mencapainya yaitu alat pendidikan. Secara sederhana alat pendidikan dapat 

diartikan sebagai usaha-usaha atau perbuatan si pendidik yang ditujukan untuk 

melaksanakan tugas mendidik.2 Seorang pendidik yang menggunakan alat 

pendidikan memiliki tanggung jawab dalam memilih atau menerapkan alat 

pendidikan yang tepat untuk membimbing, mengajar, melatih dan mengarahkan  

peserta didik yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku berupa agama, adat, 

hukum, ilmu dan kebiasaan yang baik. 

 
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional & 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Cet. 2 (Jakarta: Visimedia, 

2007), 2. 
2 M Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis (Bandung: Remaja Karya 

CV Bandung, 1986), 236. 
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Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ghazhiyah 88: 17-21 

ُخِلقَتإ    َف  َكيإ بِِل  ِ ٱۡلإ إِلَى  يَنُظُروَن  ُرفِعَتإ     ١٧أَفَََل  َف  َكيإ ٱلسََّمآِء  َف    ١٨َوإِلَى  َكيإ ِجبَاِل  ٱلإ َوإِلَى 

َف ُسِطَحتإ   ١٩نُِصبَتإ   ِض َكيإ َرإ رإ إِنََّمآ أَنَت  ٢٠َوإِلَى ٱۡلإ ٞر  فَذَك ِ  ٢١ُمذَك ِ

Terjemahnya: 

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, 

dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ia 

ditegakkan? dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka berilah 

peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi 

peringatan.3 

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada 

setiap hamba-Nya untuk mempelajari apasaja yang menjadi ciptaannya karena 

Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu percuma. Dengan mentadaburinya 

dalam kehidupan  sebagai alat pendidikan untuk lebih mengenal kebesaran Allah 

dengan demikian akan terbentuk karakter yang baik. Alat (materi) pendidikan 

adalah yang dapat menyampaikan pesan-pesan dalam proses belajar mengajar, 

dari pendidik kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efiesien. Landasan penggunaan alat sebagai media 

dalam pembelajaran harus dapat dilaksanakan dengan penuh bijaksana dan 

hikmah, agar pendidik dan peserta didik dapat menjalin komunikasi yang baik, 

sehingga tercapai suasana edukatif yang kondusif. Alat dalam pembelajaran dan 

pendidikan mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya dilihat pada 

aspek material dan perbedaannya pada aspek in material. 

Salah satu alat pendidikan yang sering digunakan dalam dunia pendidikan 

adalah metode hukuman, yang banyak diterapkan di lingkungan sekolah, 

lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat.  

Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdulah bin ‘Amr bin Al-“Ash bahwa 

Rasulullah Saw. bersabda: 

 
3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Forum Percetakan 

Negara Republik Indonesia, 2019), 517. 
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قُْوا  ََلةِ َوُهْم أَْبنَاُء َسْبعِ ِسنِْيَن ، َواْضِربُْوُهْم َعلَْيَها َوُهْم أَْبنَاُء َعْشِر ، َوفَ ِر  ُمُرْوا أَْوََلدَُكْم بِالصَّ

 بَْينَُهْم فِي اْلَمَضاِجعِ 

Artinya: 

“Perintahkanlah anak-anak kalian shalat saat mereka berusia 7 tahun dan 

pukullah mereka (ketika meninggalkannya) pada saat berusia 10 tahun, 

serta pisahkanlah tempat tidur mereka. ” (Al-Hakim dan Abu Dawud)4 

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam proses disiplin dan pemberian 

hukuman terhadap anak atau peserta didik merupakan suatu wasilah untuk 

memperbaiki akhlaknya serta sebagai evaluasi. Tanpa adanya hukuman hal 

tersebut justru akan semakin merusak suatu individu dan tidak dapat 

membebaskan yang membuat kesalahan secara benar. Dapat dipahami bahwa 

pemberian hukuman adalah hal yang perlu namun, tidak boleh lupa bahwa 

pemberian hukuman pun harus disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan 

anak. Dalam proses penerapan hukuman pun perlu juga diketahui bahwa ada hal-

hal yang harus membenahi peserta didik yang salah dan tidak langsung 

menggunakan pukulan dengan keras dan dengan memperhatikan bagian-bagian 

mana saja yang boleh dan tidak boleh serta memperhatikan mental setiap peserta 

didik. Adapun tujuannya tak lain hanyalah untuk dididik bukan untuk 

menanamkan kebencian dan amarah. 

Amir Dien Indra Kusuma menjelaskan ada salah satu ahli pendidikan yang 

mengemukakan pendapatnya tentang hukuman adalah menurut M. Ngalim 

Purwanto: 

“Hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan 

sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) sesudah terjadi 

pelanggaran, kejahatan, atau kelemahan.”5 

Jadi, hukuman dianggap sebagai alat pendidikan yang istimewa 

kedudukannya, karena hukuman membuat peserta didik menderita, dan dengan 

 
4 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islami (Solo: Insan Kamil, 2012), 

632. 
5 Amier Danien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 

1973), 150. 
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penderitaan tersebut peserta didik akan merasa jera, sehingga anak akan memilih 

mematuhi peraturan dari pada melanggarnya. 

Pendidikan supaya berlangsung dengan sedikit hukuman namun kaya akan 

dorongan dalam sikap yang berani, jujur dan benar. Pendidikan juga kaya akan 

keteladanan peserta didik agar membuahkan hasil yang optimal dalam pendidikan 

dan sehat dalam perkembangan peserta didik. Apabila peserta didik tidak 

menganggap sama sekali, maka dalam kondisi tersebut peserta didik memerlukan 

rangsangan yang lebih keras dalam bentuk hukuman. 

Pemberian hukuman harus didasarkan atas alasan-alasan keharusan bahwa 

hukuman ialah cara terakhir yang diterapkan setelah diberikan alat pendidikan lain 

seperti pemberitahuan, teguran, dan peringatan. Namun masih belum berubah atau 

membuahkan hasil yang baik. Menurut A. Mursal HM Thahar, hukuman adalah 

suatu perbuatan menjatuhkan nestapa pada orang lain yang dilakukan seseorang 

secara sadar dan sengaja dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya sendiri dari 

kelemahan jasmani dan rohani sehingga terhindar dari segala macam 

pelanggaran.6 Seorang pendidik hendaknya  memberikan hukuman dengan tidak 

emosi dan harus secara sadar, jangan menyakiti hati ataupun melampiaskan rasa 

dendam serta sengaja untuk memberikan efek jera terhadap peserta didik. 

Berangkat dari hukuman diberikan karena adanya pelanggaran dalam tata 

tertib perilaku disiplin yang ditentukan oleh pihak sekolah. Sekolah merupakan 

lembaga formal sebagai wadah untuk kegiatan belajar mengajar. Agar proses 

belajar mengajar lancar, maka seluruh peserta didik harus mematuhi tata tertib 

dengan penuh rasa disiplin yang tinggi. Disiplin adalah kepatuhan untuk 

menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk 

tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku. Perilaku disiplin 

sangat diperlukan dalam perkembangan anak ataupun remaja untuk menuju masa 

depan yang lebih baik.7 Disiplin menurut Elizabeth B. Hurlock adalah cara 

 
6 Mursal HM Thahar, Kamus Ilmu Jiwa Pendidikan (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), 62. 
7 Emile Durkehim, Pendidikan Moral Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi 

Pendidikan (Jakarta: Erlangga, 1990), 115. 
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masyarakat mengajar anak perilaku moral yang disetujui kelompok. Tujuan dari 

seluruh disiplin ialah membentuk perilaku sedemikian rupa hingga ia akan sesuai 

dengan peran-peran yang ditetapkan oleh kelompok budaya tempat individu itu di 

identifikasikan.8 Oleh sebab itulah perlu adanya perilaku disiplin untuk 

menanamkan dan menumbuhkan pribadi peserta didik sehinggga peserta didik 

menjadi suatu perilaku disiplin. Adanya perilaku disiplin maka peserta didik 

dengan ikhlas nya mematuhi aturan-aturan dari pihak madrasah. 

Menegakkan perilaku disiplin dengan diberikan hukuman merupakan 

upaya membentuk perilaku peserta didik secara baik melalui kepala Madrasah, 

pendidik, dan wali kelas. Adapun keadaan peserta didik berdasarkan hasil 

observasi awal yang dilakukan oleh peneliti selama proses kegiatan Praktik 

Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang 

Kabupaten Minahasa Tenggara bahwasannya peserta didik belum sepenuhnya 

mentaati aturan-aturan yang di berikan oleh pihak Madrasah seperti terlambat, 

membawa handphone,  memakai sepatu berwarna, tidak memakai atribut lengkap, 

pakaian tidak rapi (baju seragam diluar), berkelahi, peserta didik laki-laki tidak 

mengikuti jam pelajaran (bolos), sikap berlebih-lebihan (pacaran) di lingkungan 

sekolah, peserta didik laki-laki: merubah celananya dengan memakai resliting 

bagian kaki celana, merokok di lingkungan sekolah, peserta didik perempuan 

memakai lipstik tebal dan jilbab berwarna. Dengan pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan oleh peserta didik maka dari pihak Madrasah memberikan hukuman-

hukuman seperti teguran, perbaikan, pembinaan, peringatan, pukulan dibagian 

telapak kaki untuk alasan yang tidak syar’i sampai memberikan surat panggilan 

orangtua. 

Di Madrasah tersebut, peserta didik yang melanggar perilaku disiplin 

selalu diberikan hukuman, tergantung kesalahan apa yang diperbuat dari peserta 

didik. Jika dilihat dari kesalahan peserta didik maka hukuman yang diberikan 

sesuai dengan tahapannya. Dimulai dari hukuman yang ringan hingga hukuman 

 
8 Elizabeth B. Hurlock, Perkembanngan Anak 6 Ed (Jakarta:  Erlangga, 2013), 82. 
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yang berat, sehingga hukuman ini mampu memberikan efek jera terhadap peserta 

didik agar tidak melakukan kesalahan yang sama. 

Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut, 

apakah penerapan hukuman yang diberikan dapat meningkatkan perilaku disiplin 

peserta didik. Dari uraian diatas maka penulis mengangkat judul “Implementasi 

Metode Hukuman dalam Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang Kabupaten Minahasa Tenggara.” 

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

yang akan diteliti yaitu, implementasi metode hukuman dalam meningkatkan 

kedisiplinan peserta didik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang Kabupaten 

Minahasa Tenggara. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pandangan pendidik tentang hukuman bagi peserta didik di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang? 

2. Bagaimana pendidik menerapkan hukuman bagi peserta didik di Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah Belang? 

3. Bagaimana dampak hukuman itu dalam mendisiplinkan peserta didik di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang? 

2. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, penulis membatasi masalah pada Implementasi  

Pendidik pada Peserta Didik tentang Metode Hukuman dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Peserta Didik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang. 

C. Definisi Oprasional 

Agar terjadi kesamaan pendapat dalam hal pengertian judul sekaligus 

menghindari penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami maksud yang 

terkandung dalam judul, maka penulis memberikan pengertian sesuai penulis 

maksudkan dalam penulisan ini. 
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1. Implementasi Metode 

Implementasi menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu 

melaksanakan dan menerapkan.9 Sedangkan metode menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang tata cara mengerjakan sesuatu 

atau bahan.10 Jadi, implementasi metode adalah menerapkan tata cara dalam 

memberikan sesuatu. 

2. Hukuman  

Hukuman menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata 

punishment yang berarti law (hukuman) atau siksaan.11 Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), hukuman memiliki arti peraturan resmi yang 

menjadi pengakur.12 Jadi, hukuman adalah siksaan untuk memberikan efek 

jera agar tidak melakukan kesalahan lagi. 

3. Kedisiplinan  

Disiplin berasal dari bahasa latin discere yang berarti belajar. Dari kata 

ini timbul kata disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Kata disiplin 

mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Diantaranya 

disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada 

pengawasan dan pengendalian.13 Jadi, kedisiplinan adalah sikap seseorang 

dalam mematuhi aturan-aturan yang diterapkan. 

4. Peserta Didik 

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peserta didik 

berarti orang, anak didik, siswa atau anak sekolah yang sedang mengikuti 

 
9 Tim Penyusunan Kamus Pustaka Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka. 2005), 427. 
10 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 673. 
11 John M. Echole dan Hasan Shadily, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramdia, 

1996), 456. 
12 Ananda S. dan S. Priyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Kartika Putra 

Press, 2010), 196. 
13 Conny Semiawan, Penerapan Pembelajaran Bagi Anak (Bandung: PT Indeks, 2009), 

92. 
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proses pendidikan.14 Jadi, peserta didik adalah orang yang sedang mengikuti 

proses kegiatan pendidikan dalam kehidupan sesuai dengan lingkungan yang 

diikutinya. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pandangan pendidik tentang hukuman bagi peserta didik, untuk 

mengetahui bagaimana pendidik menerapkan hukuman bagi peserta didik dan 

untuk mengetahui dampak hukuman itu dalam mendisiplinkan peserta didik di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Kegunaan penelitian ini penulis dapat mengetahui tentang 

implementasi metode hukuman dalam meningkatkan kedisipinan peserta didik 

di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. 

Adapun ini bisa memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai 

implementasi  metode hukuman dalam meningkatkan kedisiplinan peserta 

didik. Sebagai bahan masukan, referensi, dan perbandingan terutama dalam 

studi pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Manado. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi peneliti, dapat menambah dan mengetahui lebih mendalam 

tentang hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik di 

Madrasah. 

2) Bagi mahasiswa/masyarakat, dapat memberikan manfaat yang luas 

terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu pendidikan di 

setiap perguruan tinggi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. 

 
14 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IX 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 232 
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3) Bagi lembaga dan instansi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan 

agar mampu menggambarkan kondisi dalam memberikan hukuman 

terhadap peningkatan kedisiplinan peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Pembahasan Teori 

1. Hukuman 

a. Pengertian Hukuman 

Hukuman berasal dari kata kerja latin, “punire” yang berarti 

menjatuhkan hukuman pada seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan 

atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan walaupun tidak dikatakan 

secara jelas, tersirat di layanan bahwa kesalahan perlawanan atau pelanggaran. 

Ini disengaja dalam arti bahwa orang itu mengetahui bahwa perbuatan itu 

salah tetapi tetap melakukannya.15 

Dalam bahasa Arab, hukuman diistilahkan dengan iqab, jaza’, dan 

uqubah. Kata iqab dalam al-Qur’an terdapat sebanyak 20 kali. Seperti dalam 

surat Ali Imran 3: 11: 

بِ  َكذَّبُواْ  ِلِهمإۚۡ  قَبإ ِمن  َوٱلَِّذيَن  َن  َعوإ فِرإ َءاِل  ِب  َشِديدُ َكدَأإ  ُ َوٱَّللَّ  ۡۗ بِذُنُوبِِهمإ  ُ ٱَّللَّ فَأََخذَُهُم  تِنَا  ايََٰ َٔ  ٔ

ِعقَاِب    ١١ٱلإ

Terjemahnya: 

(Keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-

orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat kami; karena 

itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah 

sangat keras siksa-Nya.16 

Quraisy Shihab dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa siksa 

yang menimpa manusia adalah akibat dari buah dosa yang mereka perbuat.17 

Berkaitan dengan pendidikan iqab yang dilakukan sebagai usaha prefentif dan 

refresif yang tidak menyenangkan dalam berbuat satu kesalahan. Yang 

 
15 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak Jilid II (Jakarta: Erlangga, 1989), 86. 
16 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 51. 
17 Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 2. 
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dimaksud dengan iqab bukan hanya hukuman fisik, tapi juga hukuman yang 

bersifat psikis dengan bertujuan untuk menghentikan dari kesalahan dan 

kejahatannya. 

Sedangkan hukuman dalam kamus pendidikan dan umum adalah suatu 

perbuatan di mana seseorang secara sadar menjatuhkan nestapa kepada orang 

lain dengan tujuan memperbaiki atau melindungi dirinya dari segala ancaman 

pelanggaran.18 

Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat yang dikemukakan 

oleh para ahli yaitu: pertama pendapat dari Abu Ahmadi dkk, bahwa hukuman 

atau sanksi adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan 

sengaja menimbulkan nestapa, sehingga anak menjadi sadar akan 

perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.19 

Kedua pendapat menurut Roestiyah, hukuman adalah usaha edukatif yang 

digunakan untuk memperbaiki dan mengarahkan anak ke arah yang benar, 

bukan praktek hukuman dan siksaan yang memasung kreatifitas.20 Ketiga 

pendapat dari Uyoh Saduloh, menurut beliau bahwa hukuman adalah sesuatu 

yang diberikan karena anak berbuat kesalahan, anak melanggar suatu aturan 

yang berlaku, sehingga dengan diberikannya hukuman, anak tidak akan 

mengulangi kesalahan tersebut, dan hukuman diberikan sebagai suatu 

pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi susila.21 Keempat pendapat 

Ngalim Purwanto bahwa sanksi atau hukuman adalah penderitaan yang 

diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, 

pendidik, dan sebagainya) sesudah terjadi pelanggaran, kejahatan atau 

kesalahan.22 Sanksi yang diberikan juga tidaklah bebas dan sewenang-wenang. 

Sanksi bukanlah soal perseorangan melainkan soal kemasyarakatan. Oleh 

 
18 M. Sastrapraja, Kamus Istilah Pendidikan Dan Umum (Surabaya: Usaha Nasional. 

1981), 201. 
19 Abu Ahmadi, dkk., Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 152. 
20 Y. Roestiyah, Didaktik Metodik (Jakarta: Rineka Cipta, 1978), 63. 
21 Uyoh Saduloh, Pedagogik Ilmu Mendidik (Bandung: Alfabeta, 2011), 124. 
22 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 186. 
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karena itu memberi sanksi hendaknya mengandung nilai edukasi atau dikenal 

dengan sanksi edukatif.23 

Dari beberapa pendapat di atas, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa hukuman adalah suatu perbuatan yang tidak 

menyenangkan, berupa penderitaan yang diberikan kepada peserta didik 

secara sadar dan sengaja. Sehingga peserta didik menyadari terhadap 

kesalahan yang diperbuat dan tidak akan mengulanginya lagi. 

Mengenai hukuman, para filsafat dan pendidik muslim seperti Ibnu 

Sina, al-Ghazali, Al-Abdari Ibnu Khaldun dan Muhammad Athiyah, Al-

Abrasyr, bahwa mereka sepakat berpegang pada prinsip yang menyatakan 

“Menjaga (tindakan preventif) lebih baik ketimbang mengobati (tindakan 

kuratif)”. Oleh sebab itu mereka memerintahkan para pendidik untuk 

menggunakan berbagai metode dalam mendidik anak-anak agar mereka 

mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga ketika sudah besar tidak perlu 

lagi menggunakan metode hukuman.24 

Sebagian pakar menerima hukuman sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari pendidikan, tapi tidak secara mutlak. Jadi menurut mereka, 

kalau guru atau orang tua masih bisa menangani anak didiknya dengan 

nasihat-nasihat atau dengan penjelasan rasional, maka tidak perlu lagi 

memberikan hukuman. Hukuman itu boleh diberikan setelah nasihat-nasihat 

verbal atau apasaja tidak dapat mengusik kesadarannya. 

b. Dasar dan Tujuan Hukuman 

Berkaitan dengan konsep hukuman maupun pahala dengan jelas Allah 

SWT telah menggariskan dalam Al-Qur’an. Diantaranya: 

ِلٗحا  نإ َعِمَل َصَٰ عَبِيِد  مَّ ٖم ل ِلإ
َهاۗۡ َوَما َربَُّك بَِظلََّٰ ِسِهۦۖ َوَمنإ أََسآَء فَعَلَيإ  ٤٦فَِلنَفإ

 

 
23 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, 187. 
24 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 200. 
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Terjemahnya: 

Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) 

untuk dirinya sendiri dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, 

maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-

mu menganiaya hamba-hamba-Nya.(QS. Fushshilat 41: 46)25 

Ayat di atas menjelaskan kepada manusia bahwa setiap manusia akan 

menerima konsekuensi dari perbuatannya, baik atau buruk yang diterima 

tentunya berbanding searah dengan apa yang telah dilakukannya. Sedangkan 

dalam ayat lain Allah menjelaskan: 

ِصِريَن    ن نََّٰ ِٓخَرةِ َوَما لَُهم م ِ يَا َوٱۡلإ بُُهمإ َعذَاٗبا َشِديٗدا فِي ٱلدُّنإ ا ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ فَأَُعذ ِ   ٥٦فَأَمَّ

ا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ وَ  ِلِميَن  َوأَمَّ
ُ ََل يُِحبُّ ٱلظََّٰ ۗۡ َوٱَّللَّ ِت فَيَُوف ِيِهمإ أُُجوَرُهمإ ِلَحَٰ  ٥٧َعِملُواْ ٱلصََّٰ

Terjemahnya: 

56.  Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Ku-siksa mereka 

dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka 

tidak memperoleh penolong. 57.  Adapun orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan 

memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan 

mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. Ali 

Imran 3: 56-57)26 

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan 

pasti ada konsekuensinya, baik itu positif maupun negatif dan baik atau buruk 

perbuatan seseorang akan mengenai dirinya sendiri. Oleh karena itu, hukuman 

pada dasarnya merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri dan Allah 

sama sekali tidak berbuat aniaya terhadap manusia. 

c. Fungsi Hukuman dalam Pendidikan 

Hukuman merupakan salah satu media dan metode dalam proses 

pembelajaran yang berfungsi dalam ranah pendidikan memiliki tiga peran 

penting dalam perkembangan moral peserta didik. 

 
25 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 481. 
26 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 57. 
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Adapun tiga peranan tersebut adalah peranan pertama yaitu mencegah, 

menghalangi perilaku-perilaku buruk terhadap peserta didik yang tidak sesuai 

dengan tata tertib pendidikan. Peranan kedua yaitu mendidik, memahami 

perilaku-perilaku yang mana mengandung nilai baik dan buruk. Dan peranan 

ketiga yaitu memberi motivasi untuk menghindari dari perilaku yang tidak 

sesuai dengan tata tertib pendidikan.27 

Jadi fungsi hukuman memiliki tiga peran penting dalam pendidikan 

untuk perkembangan peserta didik yaitu menghalangi sikap yang buruk, 

mendidik yang baik dan yang buruk serta memberikan motivasi. 

d. Teori Hukuman 

Dalam melaksanakan hukuman ada beberapa teori yang mendasarinya, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Teori Menjerakan 

Teori menjerakan ini diterapkan dengan tujuan agar si 

pelanggar sesudah menjalani hukuman merasa jera (kapok) dan tidak 

mau lagi dikenai hukuman yang serupa serta tidak mau melakukan 

kesalahan yang sama. Sifat dari pada hukuman ini adalah preventif dan 

represif, yaitu mencegah agar tidak terulang lagi dan menindas 

kebiasaan buruk. 

2) Teori Menakut-nakuti 

Teori ini diterapkan dengan tujuan agar si pelanggar merasa 

takut mengulangi pelanggaran. Bentuk menakut-nakuti biasanya 

dengan ancaman dan ada kalanya ancaman yang dibarengi dengan 

tindakan. Ancaman termasuk hukuman karena dengan ancaman itu si 

anak sudah merasa menderita, sifat dari pada hukuman ini juga 

preventif dan represif (kuratif/kolektif). 

 
27 Muhammad Fauzi, “Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam” Al-

Ibrah 1, No. 1 Juni (2016): 37. 
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3) Teori pembalasan (balas dendam) 

Teori ini biasanya diterapkan karena si anak pernah 

mengecewakan seperti si anak pernah mengejek atau menjatuhkan 

harga diri guru di sekolah atau pada pandangan masyarakat dan 

sebagainya. Teori balas dendam ini tidaklah bersifat pedagogis. Seperti 

mengecewakan dibidang percintaan di mana si anak menjadi 

penghalangnya sehingga putus dalam bercinta mengecewakan 

dibidang usaha perdagangan karena si anak gagal dijadikan kurir dan 

sebagainya. 

4) Teori Ganti Rugi 

Teori ini diterapkan karena si pelanggar merugikan seperti 

dalam bermain-main si anak memecahkan jendela, atau si anak 

merobekkan buku kawannya/sekolah maka si anak di kenakan sanksi 

mengganti barang yang dipecahkan atau buku yang dirobek dengan 

barang semacam itu atau membayar dengan uang.28 

5) Teori Perbaikan 

Teori ini diterapkan agar si anak mau memperbaiki 

keselahannya, dimulai dari panggilan, diberi pengertian, dinasehati 

sehingga timbul kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatan salah itu, 

baik saat ada si pendidik maupun di luar setahu pendidik. Sifat dari 

pada hukuman ini adalah korektif. 

Apabila diperhatikan teori-teori tersebut maka teori hukuman 

yang paling baik di dalam pendidikan adalah teori perbaikan, dan teori 

yang tidak bisa diterima menurut pendidikan adalah teori balas 

dendam. Sedang teori yang diragukan mengandung nilai pendidikan 

adalah teori ganti rugi. Adapun teori menjerakan dan teori menakut-

nakuti mengandung nilai pendidikan tetapi tidak sebaik Teori 

Perbaikan. 

 
28 H. Abu Ahmad dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, 154. 
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Hukuman dibidang pendidikan harus mendasarkan kepada 

teori-teori hukuman yang bersifat pedagogis, yang tidak menjurus 

kepada tindakan yang sewenang-wenang. Dijatuhkannya hukuman di 

bidang pendidikan yang karena ada kesalahan adalah agar yang 

berbuat salah/si pelanggar menjadi sadar dan tidak berbuat kesalahan 

yang sama, serupa atau yang berbeda.29 

Untuk penegakan disiplin, hukuman harus memenuhi 

persyaratan yang baik, seperti hukuman harus disesuaikan dengan 

pelanggaran dan harus mengikuti pelanggaran sedini mungkin 

sehingga anak-anak akan mengasosiasikan keduanya, hukuman yang 

diberikan harus konsisten sehingga anak tersebut akan mengetahui 

kapan saja suatu peraturan dilanggar dan hukuman tidak dapat 

dihindari, hukuman harus konstruktif sehingga memberi motivasi 

untuk yang disetujui secara sosial dimasa mendatang, hukuman yang 

diberikan sifatnya harus impersonal sehingga anak itu tidak akan 

menginterpretasikan sebagai “kejahatan” si pemberi hukuman, 

hukuman tidak boleh membuat anak merasa terhina atau menimbulkan 

rasa permusuhan, dan hukuman harus mengarah ke pembentukan hati 

nurani untuk menjamin pengendalian perilaku dari dalam dimasa 

mendatang.30 

e. Kelebihan dan Kekurangan Hukuman 

Dalam penerapan hukuman dalam dunia pendidikan, pastinya terdapat 

kelebihan maupun kekurangan. Adapun kelebihan dari penerapan hukuman 

adalah pendekatan hukuman dinilai memiliki kelebihan apabila dijalankan 

dengan benar yaitu hukuman akan menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap 

kesalahan murid, murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dan 

merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya. 

Sementara kekurangannya adalah apabila hukuman yang diberikan tidak 

 
29 H. Abu Ahmad Dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, 155. 
30 Mustafa Abdul Muathi, Mendidik Anak Shalat Toeir Dan Praktek (Bandung: IBS, 

2009), 189. 
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efektif, maka akan menimbulkan beberapa kelemahan antara lain akan 

membangkitkan suasana rusuh, takut dan kurang percaya diri, murid akan 

merasa sempit hati, bersifat pemalas serta akan menyebabkan ia suka berdusta 

(karena takut dihukum) dan mengurangi keberanian anak untuk bertindak31 

f. Petunjuk Penerapan Hukuman 

Untuk menghindari adanya perbuatan sewenang-wenang dari pihak 

yang menerapkan hukuman terhadap anak didik, maka ada beberapa petunjuk 

dalam menerapkan hukuman yaitu penerapan hukuman disesuaikan dengan 

besar kecilnya kesalahan; penerapan hukuman disesuaikan dengan jenis, usia 

dan sifat anak; Penerapan hukuman dimulai dengan yang ringan; jangan lekas 

menerapkan hukuman sebelum diketahui sebab mushabnya karena mungkin 

penyebabnya terletak pada situasi atau pada peraturan atau pendidik; jangan 

menerapkan hukuman dalam keadaan marah, emosi atau sentimen; jangan 

sering menerapkan hukuma; sedapat mungkin jangan menggunakan hukuman 

badan, melainkan pilihlah hukuman yang bernilai pedagogis; perhitungkan 

akibat-akibat yang mungkin timbul dari hukuman itu; berilah bimbingan 

kepada si terhukum agar menginsyafi atas kesalahannya; pelihara 

hubungan/jalinan cinta kasih sayang antara pendidik yang menerapkan 

hukuman dengan anak didik yang dikenai hukuman, sekira terganggu 

hubungan tersebut harus diusahakan pemulihannya.32 

Sedangkan menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan cara yang diajarkan 

Islam dalam memberi hukuman pada anak yaitu bersikap lemah lembut 

adalah hal yang pokok dalam memperlakukan anak; Memperhatikan karakter 

anak yang melakukan kesalahan dalam memberi hukuman; dan Memberi 

hukuman secara bertahap, dari yang ringan sampai yang keras33 

Rasulullah Saw telah meletakkan cara-cara yang jelas ciri-cirinya 

untuk mengatasi penyimpangan anak, mendidiknya, meluruskan 
 

31 Maunah Binti, Metodoligi Pengajaran Agama Islam (Yogyakarta: Teras, 2009), 111. 
32 Abu Ahmad Dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 156. 
33 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam (Solo: Insan Kamil, 2012), 

627-629. 
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kesalahannya, dan membentuk akhlak serta mentalnya. Sehingga pendidik 

hanya tinggal mencontohkan saja dan memilih cara mana yang paling utama 

untuk mendidik dan mengatasi masalah anak. Pendidik juga harus bisa 

berhasil dalam mendidik anak, memperbaiki kesalahannya, dan 

menjadikannya manusia yang beriman dan bertaqwa. 

Adapun cara-cara yang digunakan Rasulullah Saw., yaitu 

menunjukkan kesalahan dengan mengarahkannya, menunjukkan kesalahan 

dengan sikap lemah lembut, menunjukkan kesalahan dengan isyarat, 

menunjukkan kesalahan dengan menegur, menunjukkan kesalahan dengan 

menjauhinya, menunjukkan kesalahan dengan memukul dan menujukkan 

kesalahan dengan hukuman yang dapat menyadari.34 

g. Dampak Hukuman Peserta Didik 

Dalam menerapkan hukuman, sebagai guru/pendidik alangkah 

indahnya bila pelaksanaan hukuman akan berdampak positif apabila 

mengandung tujuan yang pertama untuk memperbaiki individu yang 

bersangkutan agar secara sadar menyadari kekeliruannya dan tidak akan 

mengulanginya lagi atau membuat kesalahan yang lain. Kedua melindungi 

pelakunya agar tidak melanjutkan tingkah laku yang menyimpang, buruk atau 

tercela. Sebaliknya hukuman akan memberikan dampak yang negatif apabila 

hukuman itu di pakai sebagai menimbulkan perasan dendam kepada 

terhukum, ini adalah akibat hukuman yang diberikan secara sewenang-

wenang dan tanpa tanggung jawab.35 

2. Kedisiplinan Peserta Didik 

a. Pengertian Disiplin 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin berarti tata tertib 

disekolah kemiliteran dan lain sebagainya, ketaatan atau kepatuhan kepada 

 
34 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, 630-633. 
35 Kartini Kartono, Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis (Bandung: Mandar Maju, 1992), 

263. 
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peraturan atau tata tertib.36 Tata tertib berarti aturan yang berlaku untuk 

menciptakan kepatuhan yang tertib. 

Tata tertib dan disiplin sekolah berlaku disemua unsur yang ada di 

sekolah baik dari kepala sekolah, guru, dan staf. Semuanya berlaku dan harus 

taat pada peraturan sekolah dan menjadi komitmen yang terikat. Tata tertib 

atau peraturan dapat ditegakkan apabila ada sanksinya, peserta didik atau 

siapapun yang melanggar aturan di sekolah maka akan mendapatkan 

hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Dengan memberikan 

hukuman peserta didik akan menyadari kesalahan yang diperbuat dan 

menghargai aturan yang berlaku. Hukuman yang diberikan dapat dipahami 

oleh peserta didik dan bersifat mendidik. Tata tertib diterapkan dengan 

bijaksana dan disesuaikan dengan perkembangan jiwa peserta didik serta 

bukan untuk siksaan. 

Adapun pengertian disiplin peserta didik adalah suatu keadaan tertib 

dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah, tanpa ada 

pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara 

keseluruhan.37 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa disiplin bukanlah 

sekedar tata terbit belaka, melainkan maknanya yang mencakup keseluruhan. 

Daripada itu, konsep dari disiplin adalah untuk mengungkapkan kesadaran 

diri sebagai pembentukan karakter yang baik dan sadar akan kehidupan dan 

semua mempunyai norma.  

b. Tujuan Disiplin 

Adapun tujuan disiplin menurut Charles adalah tujuan jangka pendek 

yaitu supaya anak terlatih dan terkontrol dengan ajaran yang pantas. Tujuan 

 
36 Pusat Bahasa DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

Cet. Ke-3), 1999, 268. 
37 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 9. 
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jangka panjang yaitu untuk mengembangkan dan pengendalian diri anak 

tanpa pengaruh pengendalian dari luar.38 

Tujuan dari seluruh disiplin ialah membentuk perilaku sedemikian 

rupa hingga ia sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya, 

tempat individu itu identifikasikan. Karena tidak ada pola budaya tunggal, 

tidak ada pula satu falsafah pendidikan anak yang menyeluruh untuk 

mempengaruhi cara menanamkan disiplin.39 

c. Manfaat Disiplin 

Soetjiningsih mengemukkan bahwa disiplin harus ditanamkan kepada 

anak sejak awal agar anak mempunyai kebiasaan-kebiasaan berperilaku yang 

baik dan tata tertib yang akan sangat berguna dalam mendukung 

perkembangan aspek-aspek lainnya dan untuk kehidupannya kelak. 

Soetjiningsih menambahkan manfaat disiplin adalah antara lain agar anak 

merasa aman karena ia tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh 

dilakukannya. Membantu anak menghindari perasaan bersalah dan malu 

akibat perlakuan salah. Memungkinkan anak hidup menurut standar disetujui 

kelompok sosial. Merasa disayang dan diterima karena dalam proses disiplin 

anak mendapat pujian bila melakukan hal baik dan membantu anak dalam 

mengembangkan hati nuraininya. 

Menurut Elizabeth B. Hurlock, disiplin sangat perlu untuk 

perkembangan anak karena ia memenuhi kebutuhan tertentu. Dengan 

demikian disiplin memperbesar kebahagiaan dan penyesuaian pribadi dan 

sosial anak.40 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin sangat di 

perlukan dan ditanamkan sejak anak usia dini. Agar anak terbiasa untuk 

melakukan perbuatan yang baik serta sesuai dengan lingkungannya. Disiplin 

 
38 Charles S, Cara Efektif Mendidik Dan Mendisiplinkan Anak (Jakarta: Mitra Utama, 

1980), 88. 
39 Hurlock Elizabeth B, Perkembangan Anak (Jakarta: Erlangga, 2010), 82. 
40 Hurlock Elizabeth B, Perkembangan Anak, 83. 
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juga sangat banyak memiliki manfaat bagi perkembangan anak diantaranya 

yaitu melatih anak agar bertanggung jawab kepada semua aktivitas dalam 

kehidupan sehari-hari. 

d. Ciri-ciri Disiplin 

Adapun ciri-ciri disiplin yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan 

adalah patuh pada aturan sekolah, melaksanakan tugasnya yaitu belajar, 

teratur masuk kelas, harus tiba pada waktu yang telah ditetapkan, tidak 

membuat onar di kelas dan mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR).41 

Dengan demikian diharapkan disiplin atau tata tertib di sekolah akan 

dapat membentuk kedisiplinsn diri tanpa aturan tertulis, sehingga kapan pun 

dan dimana pun peserta didik berada, disiplin akan selalu tertanamkan pada 

pribadi peserta didik, karena dengan timbulnya kesadaran dari diri sendirilah 

disiplin yang sebenarnya. 

e. Pengertian Peserta Didik 

Peserta didik menurut ketentuan Undang-undang RI No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik 

adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan 

cita-cita dan harapan masa depan.42 Jadi peserta didik yaitu orang yang 

mempunyai pilihan dalam menunut ilmu. 

B. Penelitian Relevan/Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang relevan memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya relevan 

dengan penelitian yang dilakukan,  yang telah dilakukan oleh peneliti lain. 

 
41 Emile Durkheim, Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi 

Pendidikan (Jakarta: Erlangga, 1990), 106. 
42 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I 

Pasal 1. 
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Penelitian relevan juga bermakna berbagai referensi yang berhubungan dengan 

penelitian yang akan dibahas. 

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang hukuman dengan 

kedisiplinan, dari beberapa skripsi diantaranya: 

1. Hubungan antara hukuman dengan kedisiplinan pada siswa SMA Al Islam 

1 oleh Renita Asmarati Devi 2017. Tujuannya untuk mengetahui hubungan 

antara hukuman dengan kedisiplinan pada siswa SMA Al-Islam 1 dan 

untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pada siswa SMA Al-Islam 1. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa mempunyai hubungan positif yang 

signifikan antara hukuman dengan kedisiplinan siswa SMA Al-Islam 1. 

Artinya bahwa semakin baik penerapan hukuman di sekolah maka akan 

semakin baik pula kedisiplinan siswa, sebaliknya jika semakin buruk 

penerapan hukuman di sekolah maka semakin buruk juga kedisiplinan 

siswa. Hukuman memiliki sumbangan positif terhadap  kedisiplinan, akan 

tetapi kedisiplinan bukan hanya dipengaruhi oleh hukuman saja, banyak 

faktor yang mempengaruhi. Menurut Emile Durkhein kedisiplinan 

seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kebiasaan, kekuasaan 

orangtua, kecenderungan tidak ingin berlebih-lebih, kemampuan 

mengendalikan keinginan dan pemahaman akan batas-batas normal. 

Tingkat kedisiplinan siswa dan penerapan hukuman di SMA Al-Islam 1 

tergolong dalam interval sedang. Untuk meningkatkan kedisiplinan siswa 

maka penegakan hukuman perlu ditegakkan secara konsisten bersama 

dengan peningkatan kebiasaan peran orangtua dan sistem sekolah.43  

2. Pembinaan Kedisiplinan Siswa melalui Punishment Ibadah di SMA 

Muhammadiyah Purwodadi Tahun Ajaran 2010/2011 oleh Budi Sulistiyo 

2011. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara pembinaan 

kedisiplinsn siswa melalui punishment ibadah di SMA Muhammadiyah 

dan untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan siswa di SMA 

 
43 Renita Asmarati Devi, “Hubungan Antara Hukuman dengan Kedisiplinan pada Siswa 

SMA Al-Islam 1” (Skripsi Sarjana, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2017) 
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Muhammadiyah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembinaan kedisiplinan siswa itu disamping memperhatikan aspek jasmani 

juga harus memperhatikan aspek rohani, agar supaya dalam pembinaan 

kedisiplinan itu dapat memberikan efek jera kepada siswa untuk tidak 

melanggar tata tertib sekolah. Dalam pembinaan kedisiplinan yang 

dilakukan oleh SMA Muhammadiyah, yang menjadi objek adalah siswa 

yang melanggar peraturan. Fungsi sebuah hukuman adalah membatasi 

perilaku menyimpang yang dilakukan para siswa. Namun hal tersebut 

dirasa kurang efektif dalam menanamkan sikap disiplin pada rohani yaitu 

dengan hukuman mempunyai nilai ibadah. Siswa yang melanggar 

peraturan kedisiplinan diberi sanksi hukuman sesuai dengan besar 

kesalahan yang diperbuat. Sedangkan siswa yang dapat terlambat ke 

sekolah dibina untuk melakukan ibadah shalat dhuha. Disiplin adalah 

masalah kebiasaan: kebiasaan-kebiasaan yang baik akan menjadikan siswa 

mempunyai kedisiplinan. Mendisiplinkan, mengubah tingkah laku atau 

kebiasaan buruk siswa memang membutuhkan kesabaran. Pembinaan 

kedisiplinan siswa yang dilakukan oleh SMA Muhammadiyah Purwodadi 

semata-mata hanya ingin menjadikan siswanya memiliki sikap disiplin 

dalam berbagai perilaku sehari-hari. Kedisiplinan siswa SMA 

Muhammadiyah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dengan adanya 

pembinaan kedisiplinan siswa melalui punishment ibadah yang dilakukan 

SMA Muhammadiyah Purwodadi, siswa yang mulanya banyak melanggar 

peraturan dan tata tertib sekolah menjadi lebih taat pada peraturan yang 

ada. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan dan kesabaran siswa sendiri 

untuk berperilaku disiplin. Perilaku disiplin itu dapat terealisasikan apabila 

dalam pembinaan tersebut direncanakan dan dilakukan dengan baik.44 

3. Upaya guru menghindari hukuman melalui bimbingan kerohanian Islam 

dalam meningkatkan kedisiplinan belajar santri Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Roudhotul Ulum kota Bengkulu oleh 

 
44 Budi Sulistiyo dengan judul skripsi Pembinaan Kedisiplinan Siswa Melalui 

Punishment Ibdaha di SMA Muhammadiyah Purwodadi Tahun 2011 Prodi Pendidikan Agama 

Islam Fakutas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 
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Soimah Lailah tahun 2019. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui 

kondisi kedisipliman santri MDTA Roudhotul Ulun, kedua untuk 

mengetahui dan mendiskripsikan sejauh mana upaya guru menghindari 

hukuman melalui pola kerohanian Islam yang dilakukan di MDTA 

Roudhotul Ulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan 

belajar telah mengalami peningkatan akan tetapi belum ada aturan tertulis 

yang bersifat regulatif. Konsekuensi dari pelanggaran masih bersifat 

spontanitas. Tidak semua santri mengikuti aturan namun santri memiliki 

kesadaran terhadap pelanggaran yang diperbuat selama belajar. Kesadaran 

akan pelanggaran yang dilakukan menyebabkan kesukarelaan dalam 

mengikuti konsekuensi dari pelanggaran. Sekalipun mendapat konsekuensi 

pelanggaran, perasaan santri tetap senang memperoleh sanksi dan disisi 

lain santri berusaha untuk mengulangi pelanggaran. Selanjutnya guru 

MDTA Roudhotul Ulum telah melakukan upaya menghindari hukuman 

melalui bimbingan kerohanian Islam akan tetapi masih kurang maksimal. 

Mendisiplinkan santri melalui bimbingan kerohanian Islam apabila 

dilaksanakan dengan maksimal akan menjadi pilihan tepat. Bimbingan 

kerohanian Islam menjadi pengimbang dari lingkungan pasar yang 

penduduknya memiliki watak kasar dan kurang perhatian terhadap anak. 

Apabila anak dihukum dengan kekerasan atau dimarah maka terdapat anak 

yang enggan datang lagi di hari berikutnya.45 

Dengan demikian bahwa dari ketiga penelitian yang telah dilakukan di atas 

terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, sama-sama membahas tentang 

hukuman dan kedisiplinan tetapi perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan 

tujuan penelitian yaitu Implementasi Metode Hukuman dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Peserta Didik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang 

Kabupaten Minahasa Tenggara. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana 

pandangan pendidik tentang hukuman bagi peserta didik, untuk mengetahui 

 
45 Soimah Lailah dengan judul skripsi Upaya Guru Menghindari Hukuman Melalui Pola 

Bimbingan Kerohanian Islam dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Santri Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Roudhotul Ulum Kota Bengkulu Tahun 2019 Prodi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu 
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bagaimana pendidik menerapkan hukuman itu bagi peserta didik dan untuk 

mengetahui bagaimana dampak hukuman itu dalam mendisiplinkan peserta didik 

di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang 

diperlukan yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian di lapangan 

tanpa memberikan perlakuan sedikitpun dari data yang dikumpul. 

Menurut Bogdan dan Taylor bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.46 Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data yang kemudian disajikan, dianalisis dan 

diinterpretasikan. Penelitian deskriptif berusaha dengan sistematis dan cermat 

fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu.47 

Dengan demikian bahwa penelitian ini dapat diklarifikasikan dalam 

penelitian deskriptif yang berjenis studi kasus karena fokus dalam penelitian ini 

lebih mengarah untuk mendeskripsikan implementasi metode hukuman dalam 

meningkatkan kedisiplinan peserta didik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

Belang Kabupaten Minahasa Tenggara 

B. Rancangan Penelitian 

Adapun rancangan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Rancangan Penelitian 

NO. RENCANA 

PENELITIAN 

Bulan 

4 5 6 7 8 9 

Minggu 

1 Instrumen penelitian       

2 Surat izin penelitian       

 
46 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), 4. 
47 S. Margono, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta), 2005), 8. 
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3 Pengumpulan data 

 a. Wawancara pendidik       

 b. Wawancara peserta didik       

 c. Profil madrasah       

 d. Visi, misi dan tujuan       

 e. Data tenaga pendidik dan 

kependidikan 

      

 f. Sarana dan prasarana       

 g. Struktur organisasi       

 h. Data pelanggaran    X   

 i. Poin hukuman disiplin    X   

4 Pengelolaan data       

 Keterangan: 

 Merah  : Bulan 

 Biru  : Minggu 1 

 Kuning : Minggu ke 2 

 Hijau  : Minggu ke 3 

 X  : Tidak ada data 

 

Jadi sebagaimana tabel di atas menjelaskan bahwa yang telah terlaksana 

peneliti membuat instrumen penelitian selama 3 bulan, mengurus surat izin 

penelitian pada minggu pertama bulan juli, turun penelitian pada minggu ke-2 s/d 

ke-3 pada bulan juli mengumpulkan data tertulis sampai minggu ke-4, dan 

mengolah data pada bulan agustus dan september. Untuk yang tidak terlaksana 

atau tidak mendapatkan data yaitu data pelanggaran peserta didik dan poin 

hukuman disiplin secara tertulis. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Jalan Wowesen Jaga IV Ponosakan Belang 

Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. Di 

pilihnya lokasi tersebut mudah dijangkau dan ada fenomena yang menarik serta 

mempunyai karakteristik tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
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2. Waktu Penelitian 

Waktu dilaksanakan penelitian pada semester ganjil 2020/2021. Penelitian 

ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan sejak terhitung dari bulan juli s/d 

agustus 2020. 

D. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah: 

1. Kepala Madrasah 

2. Wakil Kepala Madrasah  

3. Pendidik mata pelajaran  

4. Tenaga administrasi selaku pendidik mata pelajaran 

5. Perwakilan laki-laki dan perempuan peserta didik kelas X 

6. Perwakilan laki-laki dan perempuan peserta didik kelas XI 

7. Perwakilan laki-laki dan perempuan peserta didik kelas XII 

Subjek yang dipilih karena kepala madrasah yang selalu berperan sebagai 

pendidik bimbingan konseling, wakil kepala madrasah juga mengambil ahli ketika 

para pendidik tidak lagi mampu dalam mengatasi pelanggaran berat, pendidik 

mata pelajaran ketika memberikan hukuman tidak dalam hukuman fisik karena 

bagaimanapun perempuan mempunyai perasaan lembut terhadap anak didik, 

tenaga administrasi yang lebih tau karakter peserta didik, dan para perwakilan 

peserta didik kelas X, XI, XII karena mereka yang selalu melakukan pelanggaran. 

E. Profil Informan 

Peneliti akan memaparkan profil responden pendidik dan peserta didik. 

Adapun profil dari pendidik sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Profil responden pendidik berdasarkan jenis kelamin, status dan 

karakteristik 

NO. JENIS KELAMIN STATUS KARAKTERISTIK 

1 Perempuan Kepala Madrasah Bijaksana 

2 Laki-laki Wakil Kepala bagian 

Kurikulum 

Tegas 
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3 Perempuan Pendidik mata pelajaran Lemah Lembut 

4 Laki-laki Tenaga administrasi Kalem 

 

Adapun profil dari peserta didik sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Profil responden peserta didik berdasarkan jenis kelamin, status dan 

karakteristik 

NO. JENIS KELAMIN STATUS KARAKTERISTIK 

1 Perempuan Peserta didik kelas X Pendiam 

2 Laki-laki Peserta didik kelas X Sopan 

3 Perempuan Peserta didik kelas XI Ramah 

4 Laki-laki Peserta didik kelas XI Mudah bosan 

5 Perempuan  Peserta didik kelas XII Humoris 

6 Laki-laki Peserta didik kelas XII Tegas 

 

F. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan berupa dokumen. Yang dimaksud dengan kata-kata 

dan tindakan yaitu orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Sedangkan 

sumber data tertulis berupa foto serta hal-hal yang diperlukan sebagai pelengkap 

dari penggunaan metode wawancara dan observasi. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang berlaku 

sebagai informan meliputi kepala madrasah, wakil kepala madrasah, pendidik 

mata pelajaran, tenaga administrasi, dan peserta didik sebagai sumber data utama. 

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa 

foto-foto yang berkaitan dengan data yang diperlukan seperti wawancara bersama 

para informan, profil sekolah, struktur organisasi, visi misi dan tujuan. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah  

wawancara. 

Wawancara (Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap antara 
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pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan 

menggunakan pedoman wawancara.48 

Dengan teknik ini dilakukan wawancara secara langsung dengan kepala 

madrasah, wakil kepala madrasah, pendidik, tenaga administrasi, perwakilan 

siswa-siswi kelas X s/d XII yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang: 

1. Bagaimana pandangan pendidik tentang hukuman bagi peserta didik di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang? 

2. Bagaimana pendidik menerapkan hukuman bagi peserta didik di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang? 

3. Bagaimana dampak hukuman itu dalam mendisiplinkan peserta didik di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang? 

 

H. Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif maka analisis datanya 

dilakukan saat melakukan pengumpulan data dan setelah pengumpulan data telah 

selesai dimana data tersebut dianalisis secara cermat dan teliti sebelum disajikan 

dalam bentuk laporan yang utuh. 

Mengolah atau menganalisis data adalah usaha konkrit untuk membuat 

data berbicara, sebab besar jumlahnya data, tinggi nilai data yang terkumpul 

sebagai hasil pelaksanaan pengumpulam data apabila tidak disusun dalam suatu 

sistematika yang baik niscaya data itu merupakan bahan yang bisu bahasa.49 

Untuk mengalisa data yang telah diperoleh dan terkumpul selanjutnya 

peneliti menggunakan analisis sesuai dengan data yang ada yaitu diawali dengan 

memilah-milah mana data yang patuh untuk disajikan. Kemudian 

mengklasifikasikan data untuk dianalisis. Terakhir adalah menganalisis data untuk 

 
48 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 108. 
49 Winarno Suharman, Pengantar Metodologi Penelitian Ilmia (Bandung: Tarsita, 1975), 

15. 
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ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh 

semua orang. 

I. Pengecekkan Keabsahan Data 

Pengecekkan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang valid 

dan dapat dipertanggung jawabkan serta dipercaya oleh semua pihak. Untuk 

mengetahui keabsahan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, antara lain: 

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.50 Dalam hal ini peneliti 

membandingkan pendapat informan yang satu dengan yang lainnya agar 

keabsahan data tersebut benar-benar terjamin. 

2. Pengecekkan sejawat melalui diskusi (peerderieng) 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekpos hasil wawancara sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan 

sejawat.51 Dalam tahapan ini peneliti melakukan diskusi dengan teman atas hasil 

sementara yang peneliti dapatkan. Tujuannya agar peneliti tetap mempertahankan 

sikap terbuka dan kejujuran. 

 
50 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 248. 
51 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 248. 



 
  

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang berada di Kecamatan Belang 

Kabupaten Minahasa Tenggara, sekolah yang berdiri pada lahan seluas 13.000 m² 

dengan luas bangunan 1085 m². Sejak awal berdiri hingga sekarang selalu 

menarik minat masyarakat, baik masyarakat Belang dan sekitarnya maupun desa 

lain yang berada kecamatan Belang.52 Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang 

merupakan sekolah satu atap dengan MTs Muhammadiyah Belang. Namun yang 

menjadi lokasi objek penelitian adalah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang 

saja. Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang awalnya berdiri pada tahun 1983, 

sempat berganti menjadi SMA Muhammadiyah, kemudian vakum dan aktif pada 

tahun 1986 dengan status Madrasah Aliyah sebagai salah satu sekolah berbasis 

Islam yang berada di Kecamatan Belang. 

Sekolah yang berada di naungan Kementrian Agama serta organisasi 

Muhammadiyah ini mendapat respon positif dari seluruh masyarakat Kecamatan 

Belang khususnya di desa Belang dan sekitarnya yang pada saat ini mengharapkan 

ada sekolah yang berbasis Islam yang diharapkan dari pembinaan yang benar-

benar Islam dapat meningkatkan kualitas anak-anak yang berbakti pada Allah 

Swt., berbakti pada bangsa dan Negara, serta menghormati orang yang lebih tua 

khususnya kepada kedua orangtua mereka. 

Tabel 4.1 

Profil Madrasah 

1 Nama Madrasah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

Belang 

2 NSM 32230701034 

3 Alamat Jaga IV Jl. Wowesen Desa Ponosakan 

Belang Kecamatan Belang. Kabupaten 

 
52 Sumber Data: Tata Usaha Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang Tahun 2020 
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Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi 

Utara 

4 Nama Kepala Madrasah Nurlaila Thahir, S. Ag 

5 Kategori Madrasah Swasta 

6 Tahun didirikan/beroprasi 1983 hingga sekarang 2020 

7 Kepemilikan Tanah/bangunan Milik Sendiri 

 a. Luas Tanah/Status 

b. Luas Bangunan 

13000 m² 

1085 m² 

Sumber Data: Tata Usaha MA Muhammadiyah Belang Tahun 2020 

 Dari profil madrasah di atas, diketahui bahwa madrasah adalah swasta 

artinya madrasah tersebut adalah dibangun oleh beberapa pihak dengan status 

tanah bangunan adalah sudah menjadi milik sendiri yaitu tanah yang dihibahkan 

oleh masyarakat. 

2. Sejarah Berdirinya Madrasah 

Madrasah yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 1983 ini dalam proses 

perjalanannya seluruh komponen madrasah bekerja keras dan terus berpacu 

mencurahkan semua kemampuannya baik tenaga, ide maupun pikiran bahkan 

karya dipersembahkan demi mencapai apa yang di cita-citakan bersama. Dengan 

semangat dan keinginan untuk maju sejak awal meskipun belum ditunjang dengan 

sarana dan prasarana hingga sudah begitu lengkap sarana maupun prasarana yang 

baik. Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang kini mampu mengukir prestasi 

baik akademik maupun non akademik dan mampu bersaing dengan sekolah umum 

lainnya baik ditingkat kecamatan, tingkat kabupaten hingga provinsi. 

3. Visi Misi dan Tujuan 

Setiap sekolah baik sekolah umum maupun Madrasah memiliki visi dan 

misi masing-maisng yang menunjang cita-cita masa depan melalui proses 

pendidikan yang akan dilaksanakan. Berikut ini adalah visi dan misi Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah Belang: 

a. Visi 

Unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi iman dan taqwa serta 

berakhlak mulia dan berdaya saing. 
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b. Misi 

Mewujudkan Pendidikan yang bernuansa Islami, menyiapkan peserta 

didik yang memiliki daya saing dalam ilmu pengetahuan dan Teknologi yang 

berlandaskan Iman dan Taqwa, meningkatkan efektifitas kegiatan 

Ektrakulikuler sesuai bakat dan minat siswa, meningkatkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang memiliki 

kompetensi dan profesi yang tersertifikasi dalam bidangnya, menyediakan 

Sarana dan Prasarana penunjang yang memadai, menerapkan managemen 

partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen Madrasah, menjalin dan 

memelihara hubungan internal dan eksternal yang harmonis dan kondusif.53 

c. Tujuan Madrasah 

Mempersiapkan peserta didik yang bertaqwa kepada Allah SWT dan 

berakhlakul kharimah serta berkarakter dan berkepribadian bangsa Indonesia, 

menanamkan kepada peserta didik sikap ulet dan gigih dalam berkompetensi, 

beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan sikap sportivitas, 

membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu 

bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 

mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian 

cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam bidang olahraga dan seni, membekali 

peserta didik memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi serta 

mampu mengembangkan diri secara mandiri, menumbuhkan kepercayaan dan 

kepedulian alumni untuk bekerjasama dan berperan aktif dalam mewujudkan 

nama besar sekolah. 

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan di atas maka segenap potensi dan 

kemampuan diserahkan demi terlaksananya kegiatan pendidikan yang berkualitas, 

baik kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan kurikuler, praktikum, 

bimbingan belajar dan pembinaan ketrampilan bahasa maupun kecekapan agama 

berada dalam kewenangan kurikulum dan Departemen yang menaungi. Kegiatan 

 
53 Sumber Data: Tata Usaha Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang Tahun 2020 



35 
 

  

promosi Madrasah dan kegiatan kerjasama dengan pemerintah dan instansi lain 

yang terkait diselenggarakan oleh humas peningkatan fisik bangunan, 

kelengkapan media pembelajaran, kelengkapan administrasi, dilaksanakan oleh 

sarana dan prasarana. Kegiatan ekstrakulikuler dan organisasi peserta didik 

sepenuhnya dibawah naungan kesiswaan yang dibantu oleh para pembina secara 

profesional. Sedangkan pengaturan dan distribusi keuangan madrasah sepenuhnya 

berada dengan komite dan tenaga kependidikan dengan koordinasi serta 

pengawasan dari kepala madrasah. 

4. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Berikut ini akan diuraikan dalam bentuk tabel tentang keadaan tenaga 

pendidik yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang. 

Tabel 4.2 

Data Tenaga Pendidik 

 

No 

 

Nama Pendidik/NIP 

 

 

Jabatan 

 

Mata Pelajaran 

 

 

Ket 

1 Nurlaila Thahir, S. Ag 

NIP. 196612251997032001 

Kepala 

Madrasah 

- PNS 

2 Tayeb Muslim, SHI 

NIP. 197703142009021002 

Wakasek 

Kurikulum 

Fikih dan 

Akidah-Akhlaq 

PNS 

3 Abd. Rahim Logor, S. Pd 

NIP. - 

Wakasek 

 

Penjaskes GTT 

4 Martini Ilolu, SH 

NIP. - 

Pendidik PKN GTT 

5 Moh. Zulfan Junus, SE 

NIP. - 

Pendidik TIK dan 

Ekonomi 

GTT 

6 Rifka Daeng, S. Pd 

NIP. - 

Pendidik Matematika GTT 

7 Steven Talatung, S. Pd 

NIP. - 

Pendidik Biologi GTT 

8 Murni Parinussa, S. Pd 

NIP. - 

Pendidik Ekonomi GTT 

9 Eka Yunitasari Modjo, S. Pd 

NIP. - 

Pendidik Fisika GTT 

10 Sandra Usman, S. Pd 

NIP. - 

Pendidik Bahasa Arab GTT 

11 Tahira Mahbub, S. Pd 

NIP. - 

Pendidik Akidah Akhlak GTT 
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12 Rivoni Rifka Boseke, S. Pd 

NIP. - 

Pendidik Biologi GTT 

13 Nurafni Tora, S. Pd 

NIP. - 

Pendidik Biologi GTT 

14 Leddy M. Rori, S. Pd 

NIP. - 

Pendidik Bahasa Inggris GTT 

15 Maryuni Potabuga 

NIP. - 

Pendidik Bahasa Inggris GTT 

Sumber: Tata Usaha MA Muhammadiyah Belang 2020 

Keterangan:  

 PNS   : 2 

 GTT   : 13 

 Jumlah Keseluruhan :15 

 

 Dari data tenaga pendidik Madrasah Aliyah Muhammadiyah di atas 

diketahui bahwa pendidik yang sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya 2 orang, 

sisanya adalah Guru Tidak Tetap (GTT). Hal ini seharusnya menjadi perhatian 

khusus atau tugas dari pihak madrasah maupun pihak yang terkait lainnya yaitu 

kementerian Agama dan wilayah Pimpinan Daerah Muhammadiyah agar lebih 

memperhatikan keadaan pendidik di madrasah. Kiranya pihak tersebut dapat 

menyuplai pendidik PNS khususnya yang mata pelajaran umum maupun pendidik 

mata pelajaran khusus rumpun PAI. 

5. Sarana dan Prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana saat ini di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

Belang sudah sangat memadai walaupun belum ideal seperti yang diharapkan 

bersama untuk menunjang aktivitas pendidikan. Masalah yang paling dominan 

yang dihadapi oleh pihak madrasah kaitannya dengan prasarana adalah 

keterbatasan gedung peserta didik dan belum tertata nya lingkungan madarasah, 

baik dari letak bangunan, halaman, taman dan fasilitas madrasah lainnya untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran yang berbasis lingkungan, sedangkan masalah 

yang terkait dengan sarana yaitu kurangnya alat peraga dan media pembelajaran 

yang berbasis teknologi modern, seperti teknologi multimedia guna membantu 

kegiatan pembelajaran. Kedepannya diharapkan hal ini agar dapat teratasi dengan 
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baik. Adapun rincian bangunan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Bangunan Dalam Sekolah 

No. Bangunan Jumlah 

1 Ruang Kantor 1 

2 Ruang Pendidik 1 

3 Ruang Perpustakaan 1 

4 Ruang Laboratorium 1 

5 Ruang Praktik Komputer 1 

6 Ruang Multi Media 1 

7 Ruang Kelas 8 

8 Koperasi Toko 2 

9 Kamar Mandi/WC Peserta Didik 4 

10 Kamar Mandi/WC Pendidik 1 

Sumber Data: Tata Usaha MA Muhammadiyah Belang 2020 

 Di madrasah sendiri untuk sarana dan prasarana masih banyak kekurangan 

yang nantinya untuk kedepan menjadi pekerjaan rumah bagi kepala madrasah 

maupun pihak-pihak tertentu yang dapat menunjang madrasah. Untuk sarana 

sendiri kelas sudah lengkap dengan penunjang lainnya seperti papan tulis, meja 

kursi dan lain sebagainya. 

Tabel 4.4 

Keadaan Fasilitas Penunjang 

No. Jenis Keadaan/Keterangan 

1 Air Bersih Baik 

2 Listrik Baik 

3 Pagar Baik 

4 Ruang Belajar Baik 

5 Ruang Laboratorium Kurang Baik 

6 Ruang Bimbingan Penyuluhan (BP) Belum Ada 

7 Ruang Komputer Kurang Baik 

8 Lapangan Olahraga Baik 

Sumber Data: Tata Usaha MA Muhammaiyah Belang 2020 

 Dari data yang ada di atas, menjelaskan bahwa keadaan fasilitas penunjang 

yang masih belum lengkap adalah ruang laboratorium dan ruang komputer. Hal 

ini nantinya menjadi perhatian khusus bagi Kepala Madrasah dan pihak terkait 

lainnya demi kelancaran kegiatan-kegiatan belajar mengajar. 
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6. Data Peserta Didik 

Tabel 4.5 

Data Peserta Didik Tahun 2020 

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

X IPA 12 14 26 

X IPS 15 9 24 

XI IPA 9 9 18 

XI IPS 8 11 19 

XII IPA 10 18 28 

XII IPS 15 7 22 

Jumlah 69 68 137 

Sumber Data: Tata Usaha MA Muhammadiyah Belang Tahun 2020 

 Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah peserta didik yang menuntut ilmu 

di Madrasah Aliyah Belang cukup banyak dan sesuai dengan jumlah peserta didik 

ideal dalam proses belajar mengajar. Jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2020-

2021 peserta didik Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang berkembang cukup 

pesat. Terbukti dengan jumlah peserta didik pada tahun 2020 ini adalah 

7. Struktur Kepengurusan 

Adapun struktur organisasi Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang 

yaitu: 

a. Kepala Madrasah : Nurlaila Thahir, S. Ag 

b. Komite Madrasah 

c. Bendahara  : Muh. Zulfan Junus, SE 

d. Wakamad Sarpras : Muh. ZUlfan Junus, SE 

e. Wakamad Kurikulum : Tayeb Muslim, S.HI 

f. Wakamad Kesiswaan : Abd. Rahim Logor, S.Pd 

g. Pembimbing Akademik XII IPA : Steven Talatung, S.Pd 

h. Pembimbing Akademik XII IPS : Martini Ilolu, SH 

i. Pembimbing Akademik XI IPA : Tayeb Muslim, S.HI 

j. Pembimbing Akademik XI IPS : Murni Parinussa, SE 

k. Pembimbing Akademik X IPA : Rifka Daeng, S.Pd 

l. Pembimbing Akademik X IPS : Sandra Usman, S.Pd 
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m. Staf Dewan Guru/Tata Usaha 

8. Tata Tertib Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang 

Untuk siswa  :  

a. Hak dan Kewajiban 

Peserta didik berhak mendapatkan hak-haknya selama belajar di MA 

Muhammadiyah Belang. Hak yang dimaksud adalah memperoleh perhatian, 

bimbingan, perlakuan dan perlindungan yang layak dari Madrasah melalui 

pimpinan, pembina akademik, pendidik dan tenaga kependidikan, 

mendapatkan fasilitas yang layak sesuai dengan kemampuan Madrasah, 

mengembangkan kreatifitas melalui wadah yang ada seperti kegiatan ekskul, 

OSIS, Pengurus Perwakilan Kelas (PPK) dan Pengurus Kelas (PK), 

memberikan saran dan kritik yang membangun bagi Madrasah melalui OSIS 

dan PPK serta mewakili Madrasah untuk pelaksanaan lomba-lomba akademik 

maupun non akademik. 

Peserta didik diharuskan melaksanakan kewajiban-kewajibannya 

selama belajar di MA Muhammadiyah Belang, kewajiban yang dimaksud 

adalah mengikuti proses kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai jadwal dan 

ketentuan lainnya, mengikuti sholat berjamaah di masjid, menghafal surat-

surat Al-Qur’an sesuai ketentuan, mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan 

yang dilaksanakan di Madrasah, berperilaku sopan, jujur dan hormat kepada 

Kepala Madrasah, Pendidik, Tenaga Kependidikan serta seluruh peserta didik 

lainnya, mentaati tata tertib yang berlaku di MA Muhammadiyah Belang, 

menjaga nama baik almamater serta menciptakan suasana yang kondusif di 

lingkungan Madrasah dan sekitarnya dan juga memelihara fasilitas Madrasah 

dengan baik. 

b. Kehadiran 

Berikut bentuk kehadiran dalam madrasah yaitu kegiatan pembelajaran 

dimulai pada pukul 06.30 dan berakhir pada pukul 17.00 jika ada kegiatan 

ekstrakurikuler, ada saat jadwal upacara bendera, peserta didik siap di tempat 
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upacara 10 menit sebelum upacara dimulai, peserta didik yang tidak dapat 

mengikuti pelajaran (absen) diharuskan menunjukkan keterangan yang sah 

dari orangtua (jika izin), dokter (jika sakit), wakil kepala Madrasah bidang 

kesiswaan (jika izin karena ada kegiatan Madrasah), peserta didik yang 

melaksanakan tugas Madrasah dianggap hadir, peserta didik yang 

meninggalkan pelajaran sebelum jam belajar selesai wajib membawa surat 

keterangan dari orangtua/wali atau mendapat izin dari pendidik yang mengajar 

pada jam tersebut dan melaporkannya kepada piket dan atau wakil kepala 

Madrasah bidang kesiswaan, peserta didik yang terlambat lebih dari 15 menit 

setelah pukul 06.30, tidak diizinkan masuk kelas dan diizinkan masuk kelas 

pada jam ke 3 setelah mengerjakan tugas sesuai dengan mata pelajaran di jam 

1 dan 2 Peserta didik yang terlambat 3 kali diberikan surat panggilan orangtua 

oleh Ketua Program Studi atau Pembina Akademik (pernyataan 1), masih 

terlambat lagi setelah diberikan pemanggilan pertama, diberikan pernyataan ke 

2 oleh Ketua Program Studi, Pembina Akademik dan BK, masih terlambat 

lagi setelah diberikan pemanggilan pertama, diberikan pernyataan ke 2 oleh 

Ketua Program Studi, Pembina Akademik dan BK, peserta didik yang masih 

terlambat setelah diberikan pernyataan ke 2, diberikan pernyataan ke 3 oleh 

Wakil Madrasah Bidang Kesiswaan, Pembina Akademik dan BK, dan peserta 

didik yang masih terlambat setelah diberikan pernyataan ke 3 maka peserta 

didik yang bersangkutan disarankan untuk pindah dan mencari sekolah lain. 

c. Pakaian dan Rambut 

1) Peserta didik diharuskan berpakaian seragam Madrasah yang bersih, 

sopan dan Islami sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Ketentuan seragam MA Muhammadiyah Belang : 

Hari Putra Putri 

Senin s/d Rabu Celana panjang abu-

abu, kemeja putih 

lengkap dengan nama, 

bad dan lokasi 

Rok panjang warna 

abu-abu, kemeja 

warna putih lengkap 

dengan nama, bad dan 

lokasi 

Kamis Celana panjang warna 

putih, baju putih MA 

Rok panjang warna 

abu-abu, kemeja 
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Muhammadiyah 

Belang lengkap 

dengan nama, bad dan 

lokasi 

warna putih lengkap 

dengan nama, bad dan 

lokasi 

Jumat Seragam Pramuka MA 

Muhammadiyah 

Belang lengkap 

dengan nama, bad dan 

lokasi. 

seragam Pramuka MA 

Muhammadiyah 

Belang lengkap 

dengan nama, bad dan 

lokasi 

2) Peserta didik berambut rapih, tidak gondrong, tidak memelihara kumis 

dan jenggot. 

d. Ketentuan lain 

Adapun ketentuan dari tata tertib Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

Belang yaitu baju seragam peserta didik laki-laki dimasukkan kedalam 

sehingga terlihat rapih, memakai ikat pinggang warna hitam untuk peserta 

didik laki-laki, baju seragam peserta didik putri panjang sampai lutut dan 

tidak ketat, rok seragam putri panjang menyentuh mata kaki, tidak ada 

belahan dipanjang dan memakai sepatu Madrasah warna hitam. 

e. Larangan-larangan dan Sanksi 

Larangan-larangan yang diterapkan oleh Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Belang bahwa berpakaian tidak sesuai aturan (berbaju 

juknis, celana panjang ketat, rok ketat, baju dikeluarkan), meninggalkan kelas 

selama jam pelajaran tanpa izin pendidik di dalam kelas, meninggalakan 

Madrasah sebelum pelajaran berakhir tanpa izin dari piket, berada dimadrasah 

setelah jam pelajaran selesai, kecuali ada kegiatan ekskul, masuk atau kelua 

lingkungan Madrasah dengan cara melompat pagar, menerima tamu tanpa 

izin dari piket, mengadakan kegiatan tanpa seizin pembina atau Madrasah 

(kesiswaan), membentuk organisasi lain di Madrasah selain OSIS/IPM, 

membuang sampah tidak pada tempatnya, merusak fasilitas yang ada 

dimadrasah, baik didalam kelas maupun diluar kelas, memakai jaket atau 

sweater di lingkungan Madrasah kecuali jaket atau seragam yang ditentukan 

Madrasah. Maka pelanggaran tersebut diberikan sanksi berupa yaitu peserta 

didik yang melanggar akan diberikan peringatan secara tertulis I, II, dan III. 

Jika sudah pada pernyataan III Madrasah akan memanggil orangtua dan 
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membuat surat penyataan. Larangan selanjutnya yaitu memasuki kelas lain 

tanpa izin, memakai sepatu selain hitam, sepatu sandal (kecuali ada alasan 

tertentu), memakai gelang, anting-anting, dompet berantai bagi laki-laki, 

memakai walkman, mengaktifkan HP selama pelajaran, saat ulangan atau 

ujian. Maka sanksinya berupa madrasah akan menyita barang-barang tersebut 

dan tidak akan mengembalikannya. Larangan selanjutnya yaitu membawa 

rokok dan merokok di lingkungan Madrasah sanksinya berupa diberikan 

skorsing selama satu hari efektifitas belajar. Berkelahi dilingkungan madrasah 

dan maupun diluar madrasah dengan memukul pendidik atau tenaga 

kependidikan akan dikembalikan kepada orangtua. Membawa, menyimpan, 

mengedarkan dan menggunakan NAROKBA serta obat-obatan terlarang 

lainnya akan direhabilitasi. Membawa senjata api, senjata tajam, alat-alat 

lainnya yang tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Membawa dan 

mengedarkan majalah porno, VCD/DVD porno, dan HP yang berisi gambar 

porno, membawa akan diberikan skorsing tidak masuk madrasah selama 5 

hari efektifitas belajar dan mengedarkan akan dikembalikan kepada orangtua. 

Melakukan tindakan kriminal (memalak, mencuri, berjudi dan lain-lain) serta 

melakukan tindakan asusila, sanksinya diberikan skorsing selama 3 hari 

efektif belajar dan dikembalikan kepada orangtua. Peserta didik yang 

terbuktik mencontek akan diberikan nilai nol, peserta didik yang orangtuanya 

belum memenuhi panggilan Madrasah karena melanggar tata tertib maka 

yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk Madrasah. 

Untuk guru dan pegawai :  

Dalam menyusun tata tertib, bukan hanya peserta didiknya yang diatur 

tetapi para pendidik dan pegawainya juga. Adapun tata tertib kepada pendidik 

dan pegawai di MA Muhammadiyah Belang yaitu berpakaian seragam/rapi 

sesuai ketentuan yang ditetapkan, bersikap dan berperilaku sebagai Pendidik, 

berkewajiban mempersiapkan administrasi pengajaran, alat-alat dan bahan 

pelajaran serta mengadakan ulangan secara teratur, diwajibkan hadir di 

sekolah sepuluh menit sebelum mengajar, diwajibkan mengikuti upacara 
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bendera (setiap hari Senin/hari Nasional) bagi semua Guru, Pegawai dan 

Karyawan, wajib mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan sekolah, wajib 

melapor kepada guru piket bila terlambat, memberitahukan kepada kepala 

sekolah dan guru piket bila berhalangan hadir dan memberikan tugas atau 

bahan pelajaran untk siswa, diwajibkan menandatangani daftar hadir dan 

mengisi agenda kelas, mengkoordinasikan/menertibkan siswa saat akan 

mengajar, diwajibkan melaporkan kepada kepala sekolah/guru piket jika akan 

melaksanakan kegiatan di luar sekolah, selain mengajar juga memperhatikan 

situasi kelas mengenai SK dan membantu menegakkan tata tertib siswa, tidak 

diperbolehkan menyuruh siswa menulis daftar nilai, tidak diperbolehkan 

mengurangi jam pelajaran sehingga siswa istirahat, ganti pelajaran atau pulang 

sebelum waktunya, tidak diperbolehkan menggunakan waktu istirahat untuk 

ulangan atau kegiatan lain di dalam kelas, memberikan sanksi kepada siswa 

yang melanggar tata tertib yang bersifat mendidik dan menghindari hukuman 

fisik secara berlebihan, tidak diperbolehkan merokok/tatap muka, guru agar 

menggunakan waktu tatap muka (minimal 5 menit) untuk melakukan 

pembinaan akhlak terhadap siswa, menjaga kerahasiaan jabatan, dan wajib 

menjaga citra guru, sekolah, dan citra pendidikan pada umumnya. 

B. Hasil Temuan Penelitian 

Dalam hasil penelitian, peneliti akan memaparkan hasil temuan dan 

pembahasan penelitian, pemaparan informasi demografi sebagai berikut: 

1. Informasi Demografi 

Informasi demografi ini peneliti memaparkan tentang inisial nama, jenis 

kelamin, mata pelajaran, kelas, tempat dan waktu wawancara oleh pendidik dan 

peserta didik yang telah diwawancarai.  

Tabel 4.7 Informasi demografi pendidik yang diwawancarai 

No. Inisial 

Nama 

Jenis Kelamin Mata Pelajaran Tempat dan Waktu 

Wawancara 

1 N.T Perempuan - MA Muhammadiyah 

Belang, Senin 20 Juli 

2020 Jam 11.34 – 11.54 
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WITA 

2 T.M Laki-laki Fiqih MA Muhammadiyah 

Belang, Selasa 14 Juli 

2020 Jam 13.35 – 13.57 

WITA 

3 M.I Perempuan PKN MA Muhammadiyah 

Belang, Senin 13 Juli 

2020 Jam  10.00 – 10.45 

WITA 

4 S.T Laki-laki Biologi MA Muhammadiyah 

Belang, Selasa 14 Juli 

2020 Jam 11.24 – 11.51 

WITA 

 Sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.7 dari empat pendidik yang 

diwawancarai adalah satu perempuan tidak mengajar karena ia kepala madrasah 

dan satu perempuan serta dua laki-laki masing-masing mengajarkan Fiqih, PKN 

dan Biologi. Keempat pendidik diwawancarai di Madrasah dengan waktu dan 

tanggal yang berbeda. 

Tabel 4.8 Informasi Demografi Peserta Didik yang diwawancarai 

No. Inisial 

Nama 

Jenis Kelamin Kelas Tempat dan Waktu 

Wawancara 

1 N.A Perempuan X IPA Rumah peserta didik desa 

Buku Selatan Kec. Belang, 

Rabu 15 Juli 2020 Jam 16.34 

– 16.56 WITA 

2 A.N Laki-laki X IPA Rumah peserta didik desa 

Belang Kec. Belang, Jumat 

17 Juli 2020 Jam 11.02 – 

11.26 WITA 

3 S.N.A Perempuan XI IPA Rumah peserta didik desa 

Tumbak Madani Kec. 

Posumaen, Sabtu 18 Juli 

2020 Jam 12.47 – 13.00 

WITA 

4 M.F.M Laki-laki XI IPA Rumah peserta didik desa 

Belang Kec. Belang, Jumat 

17 Juli 2020 Jam 09.21 – 

09.40 WITA 

5 S.A Perempuan  XII IPA Wawancara Online, Senin 13 

Juli 2020 Jam 18.40 – 19.04 

WITA 
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6 F.M.T Laki-laki  XII IPA Rumah peserta didik desa 

Buku Induk Kec. Belang, 

Kamis 16 Juli 2020 

 Sebagaimana yang terlihat dari tabel 4.8 dari enam peserta didik 

perwakilan satu perempuan dan satu laki-laki di setiap kelas yang telah 

diwawancarai, tiga laki-laki dan tiga perempuan. Dengan jurusan yang sama tetapi 

kelas yang berbeda, dua peserta didik di kelas X IPA, dua peserta didik di kelas 

XI IPA dan dua peserta didik di kelas XII IPA. Keenam peserta didik 

diwawancarai di rumah masing-masing dan satu diantaranya lewat wawancara 

online dengan waktu yang berbeda-beda. 

2. Wawancara 

a. Konsepsi pendidik tentang hukuman bagi peserta didik 

Tabel 4.9 Data Wawancara 4 Pendidik Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

Belang tentang hukuman 

N

o 

Inisi

al 

Na

ma 

Definisi 

Hukuman 

Pelanggaran 

yang di Hukum 

Bentuk-bentuk 

Hukuman 

Hukuman 

Meningkatka

n 

Kedisiplinan 

Metode 

Hukuman dan 

Kedisiplinan 

Efektivitas 

Hukuman 

1 N.T Sanksi 

edukatif. 

Bolos, melompat 

pagar, melawan 

pendidik, 

mabuk, 

merokok, 

konsumsi eha-

bond. 

Skorsing, 

pembinaan, 

menghafal, tidak 

diizinkan naik 

kelas, dan sholat 

tobat. 

Iya, kami 

menghukum 

anak sesuai 

dengan tingkat 

kesalahan 

Pertemuan 

orangtua. 

Iya, karena 

selalu 

berupaya 

aturan tidak 

kaku. 

2 T.M Secara 

sadar 

disengaja 

membuat 

peserta 

didik jera. 

Terlambat, tidak 

membuat PR, 

merokok, 

berkelahi, miras, 

dan eha-bond. 

Teguran, 

memberikan 

tugas kembali, 

panggilan orang 

tua, pembinaan, 

dan dikeluarkan 

dari madrasah 

Mempunyai 

unsur 

pendidikan 

didalamnya. 

Pendekatan dan 

bersikap lemah 

lembut. 

Iya, karena 

dijadikan 

contoh 

kepada 

peserta didik 

lain.  

3 M.I Pembentuk

an karakter. 

Terlambat, bolos 

sekolah, 

mabuk, 

merokok, dan 

eha-bond 

Menghafal 

asmaul husna, 

hafalan dan 

menulis ayat, 

memukul bagian 

telapak kaki. 

Harus ada tapi 

bukan 

hukuman fisik 

melainkan 

ganjaran. 

Teguran, sanksi 

berupa hafalan 

dan tulis ayat. 

iya, karena 

hukuman 

bukan fisik 

mempunyai 

perubahan. 

4 S.T Tindakan 

mendisiplin

Bolos, tidak 

masuk sekolah, 

Teguran dan 

skorsing 

Iya, diberikan 

sanksi 

Memiliki 

pengetahuan tata 

Iya, karena 

hukuman 
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kan peserta 

didik 

terlambat, 

melawan 

pendidik 

menyelesaikan 

tugas sehingga 

jadi rajin 

membuat 

tugas. 

tertib, dipanggil, 

teguran, nasehat, 

mencari tahu 

dan memberikan 

motivasi. 

memberikan 

dampak jera. 

 

  Tanggapan 

diberikan 

hukuman 

Dampak Positif 

Hukuman 

Dampak Negatif 

Hukuman 

Faktor 

Pendukung 

Faktor 

Penghambat 

1 N.T Tidak menerima 

tetapi ibu 

memperbaiki 

perasaan 

mereka sebelum 

pulang rumah 

Iya, Karena 

hukuman dapat 

menumbuhkan 

disiplin dan 

menghargai 

pendidik. 

Iya, sedikit 

dendam. 

Pendidik, 

wakasek 

kesiswaan dan 

wali kelas. 

Pendidik, ketika 

diterapkannnya 

hukuman, aturan 

jadi kaku karena 

peserta didik 

keponakannya 

2 T.M Kebanyakan 

menerima 

Iya, merasa malu Iya, karena 

berkelahi dengan 

pendidik 

Seluruh dewan 

guru, kepala 

madrasah, 

masyarakat dan 

orangtua. 

Orangtua dan 

masyarakat juga 

karena hukuman 

diberikan dari 

pemikiran orangtua 

itu salah. 

3 M.I Menerima 

hukuman karena 

mereka sadar 

akan perbuatan. 

iya, dapat 

menghafal asmaul 

husna, ayat dan 

tau disiplin. 

Iya, ketika kami 

menggunakan 

hukuman fisik, 

dampak dari 

orangtua. 

Pendidik, 

orangtua, 

Masyarat karena 

proaktif. 

Orangtua dan 

masyarakat. 

4 S.T Sebagian besar 

menerima 

karena mereka 

tahu aturan. 

Iya, peserta didik 

mempunyai 

perubahan 

iya, orangtua. 

melakukan 

tindakan berlebihan 

maka orangtua 

tidak menerima 

Pendidik, 

orangtua, dan 

masyarakat. 

Orangtua 

 

 Hasil wawancara kepala Madrasah dan tiga orang pendidik diantaranya 

selaku tenaga administrasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang tentang 

maksud dari hukuman bagi peserta didik dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Dari kepala Madrasah dan tiga orang pendidik diantaranya selaku tenaga 

administrasi yang diwawancarai mengenai pandangan hukuman bagi peserta 

didik,  mempunyai pendapat masing-masing. 

Kepala Madrasah N.T memiliki pendapat yang menyatakan bahwa: 
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“Hukuman di sekolah bagi peserta didik, berbicara hukuman bagi peserta 

didik tidak ada namanya hukuman tapi sanksi yang mempunyai unsur 

edukatifnya/mendidik, jadi sanksi untuk langkah pertama bersifat 

membina, mengarahkan. Untuk langkah kedua, panggilan orangtua berarti 

orangtua bina apabila tidak berubah maka dikeluarkan dari sekolah dengan 

adanya kriteria-kriteria kasus.”54 

 Beda halnya dengan pendidik T.M selaku wakil kepala madrasah bagian 

kurikulum menyatakan bahwa: 

“Hukuman bagi peserta didik adalah secara sadar disengaja membuat 

peserta didik jera. Dengan tujuannya untuk merubah/memperdalam 

karakter peserta didik.”55 

 Sama halnya dengan hasil wawancara pendidik M.I yang menyatakan 

bahwa: 

“Hukuman yaitu memberikan efek jera dan salah satu bagian dari 

pembentukan karakter. Hukuman itu bukan berarti hukuman fisik tetapi 

hukuman yang lebih ke persuasif (pendekatan) dengan peserta didik. 

Biasanya hukuman fisik di sekolah jarang dilakukan ketika tidak 

mendengarkan nasehat dari kami.56 

 Beda halnya dengan S.T sebagai tenaga administrasi selaku juga pendidik 

menyatakan bahwa: 

“Hukuman adalah suatu tindakan dari pihak madrasah untuk 

mendisiplinkan peserta didik agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 

dengan baik dan peserta didik lebih menghargai aturan-aturan yang 

diberlakukan oleh madrasah.57 

Dengan demikian kepala Madrasah dan pendidik Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Belang, bahwa pandangan hukuman adalah suatu pemberian 

tindakan secara sadar agar mempunyai efek jera terhadap peserta didik serta 

hukuman bukan berarti hukuman melainkan pendekatan karakter peserta didik. 

 Hasil wawancara kepala Madrasah dan tiga orang pendidik diantaranya 

selaku tenaga administrasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang tentang 

 
54 Nurlaila Thahir, MA Muhammadiyah Belang, Tepe Recorder, 20 Juli 2020 
55 Tayeb Muslim, MA Muhammadiyah Belang, Tepe Recorder, 14 Juli 2020 
56 Martini Ilolu, MA Muhammadiyah Belang, Tepe Recorder, 13 Juli 2020 
57 Steven Talatung, MA Muhammadiyah Belang, Tepe Recorder, 14 Juli 2020 
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bagaimana cara menerapkan hukuman yang diberikan kepada peserta didik untuk 

meningkatkan kedisiplinan dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Dari kepala Madrasah dan tiga orang pendidik diantaranya selaku tenaga 

administrasi yang diwawancarai mengenai cara menerapkan hukuman yang 

diberikan kepada peserta didik untuk meningkatkan kedisiplinan, empat pendidik 

ini mempunyai pendapat masing-masing. 

 Hasil wawancara kepala Madrasah N.T menyatakan bahwa: 

“Harus diadakan pertemuan dengan orangtua murid, jadi kami sosialisasi 

ke anak-anak bersama dengan orangtau. Prinsipnya ibu harus ada 

kerjasama dengan orangtua, jadi yang pertama diarahkan orangtua. 

Mengapa? Karena ibu harus cari tahu latar belakangnya. Mereka 

menganggap sayang itu? harus ikut semua maunya anak, itulah kasih 

sayang. Maka ibu harus merubah cara pikir itu bahwa sayang pada anak 

bukan seperti itu tapi ada koridornya. Setiap tahun ajaran baru orangtua 

ibu arahkan buka pikirannya orangtua bagaimana kita ajarkan anak seperti 

ini karena akan bertentangan lagi dengan orangtua di rumah bahkan ada 

orangtua kerjasama dengan anak walau tidak sakit karena anak malas dan 

orangtua datang ke sekolah untuk meminta izin. Jadi orangtua penting 

sekali untuk sebuah lembaga sekolah, harus ada pertemuan dengan 

orangtua yang lebih utama kami arahkan. Mengapa? Karena tidak semua 

orangtua pintar, cerdas, latar belakang pendidikannya sama disatu sisi 

kami harus arahkan supaya mau pintar, cerdas, pejabat dan rakyat biasa 

mampu cerna sama-sama berkeinginan untuk sekolah.”58 

 

 Beda dengan hasil wawancara dari pendidik T.M yang menyatakan bahwa: 

“Pendidik melakukan pendekatan, artinya peserta didik ternyata perlu 

sentuhan/pendekatan. Lemah lembut, artinya ada yang harus ambil dengan 

cara lemah lembut dan ternyata berubah total. Karena ada peserta didik 

yang tidak bisa di ambil dengan keras. Apabila ditegaskan akan lebih 

mengamuk. Jadi masing-masing karakter peserta didik berbeda-beda 

apalagi peserta didik yang berada di daerah sini kebanyakan broken home, 

orangtua berpisah dan kurang perhatian.”59 

 

 Beda lagi dengan hasil wawancara pendidik M.I menyatakan bahwa: 

“Berupa teguran dan sanksi. Apabila sudah benar-benar tidak dapat 

dikompromi maka diserahkan langsung kepada kepala sekolah (selaku 

juga bimbingan konseling) dan wakasek bagian kurikulum. Penerapan 

hukuman berupa teguran dan sanksi di sekolah (hafalan dan tulis ayat) 

 
58 Nurlaila Thahir, MA Muhammadiyah Belang, Tape Recorder, 20 Juli 2020 
59 Tayeb Muslim, MA Muhammadiyah Belang, Tape Recorder, 14 Juli 2020 
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serta sanksi di dalam kelas (pertanyaan ketika mereka ribut) dapat 

meningkatkan kedisiplinan. menurut ibu itu sangat efektif karena mereka 

akan ingat dan akan berusaha untuk mengerti.”60 

 

 Beda juga hasil wawancara dengan pendidik S.T menyatakan bahwa: 

“Sebelum diterapkannya hukuman, terlebih dahulu peserta didik harus 

tahu apa saja yang tidak boleh dilanggar dan peserta didik harus memiliki 

pengetahuan tentang tata tertib di sekolah. Jadi dengan adanya 

pengetahuan tata tertib maka peserta didik mengetahui hukuman-hukuman 

ketika melanggar aturan sekolah. Dalam menerapkan hukuman yaitu: 

misalnya terlambat maka cara kami, dipanggil, ditegur, diberikan nasehat 

serta mencari tahu. Setelah kita mengetahui penyebabnya, maka tindakan 

yang kita lakukan adalah memberikan motivasi kepada peserta didik.”61 

 

Dari pendapat kepala madrasah dan pendidik dapat disimpulkan pendidik 

menerapkan hukuman bagi peserta didik yaitu mengadakan pertemuan wali 

peserta didik untuk menyampaikan aturan-aturan di madrasah dan bekerjasama 

antara pihak madrasah dan orangtua peserta didik agar tidak bertentangan dan 

mengenal latar belakang masing-masing, mencari tahu penyebab dilakukannya 

pelanggaran, memberikan teguran dan nasehat serta melakukan pendekatan dan 

lemah lembut yang membuat peserta didik berubah. 

b. Konsepsi peserta didik tentang hukuman 

Tabel 4.10 Data wawancara 6 peserta didik di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Belang tentang hukuman 

N

o. 

Ini

sial 

Na

ma 

Definisi 

Hukuman 

Pelanggaran 

yang di hukum 

Bentuk-bentuk 

Hukuman 

Hukuman 

meningkatkan 

Kedisiplinan 

Metode 

Hukuman dan 

Kedisiplinan 

Efektivitas 

Hukuman 

1 N.

A 

Ganjaran Terlambat, 

seragam tidak 

rapi, buang 

sampah 

sembarangan, 

tidak membuat 

tugas, berbicara 

kasar 

Angkat sampah, 

membersihkan 

(kamar mandi, 

kelas, halaman) 

memberikan 

tugas yang 

banyak 

Dengan 

hukuman lebih 

meningkatkan 

cara berpikir 

Teguran, 

tegaskan, 

dipukul dan 

surat penggilan 

orangtua. 

Iya, karena 

setelah 

diberikan 

ganjaran 

tidak 

mengulangin

ya. 

2  Kesalahan Bolos, diam di Push-up, Dengan Ancaman, iya, seperti 

 
60 Martini Ilolu, MA Muhammadiyah Belang, Tape Recorder, 13 Juli 2020 
61 Steven Talatung, MA Muhammadiyah Belang, Tape Recorder, 14 Juli 2020 
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yang 

disengaja. 

kantin ketika jam 

pelajaran, 

merokok, 

terlambat, tidak 

membuat tugas 

keliling 

lapangan, angkat 

sampah, 

membersihkan 

toilet, dan 

halaman 

diberikannya 

hukuman 

dicubit maka 

jadi rapi 

berpakaian 

peringatan, 

dan skorsing. 

mereka rapi 

sehingga 

menjadi 

panutan 

masyarakat. 

3  Sanksi 

yang 

melanggar 

aturan. 

Terlambat, 

berkelahi, tidak 

menghormati 

pendidik, 

merusak fasilitas 

di sekolah, dan 

menyontek saat 

ujian 

Membayar 

denda, 

memukul, surat 

panggilan 

orangtua, 

membuat surat 

perjanjian, dan 

menjawab 

pertanyaan. 

Dengan 

pendidik 

memberikan 

hukuman 

sedikit tegas. 

Mengembang

kan 

pandangan 

positif dan 

pendidik 

mengingatkan 

aturan-aturan 

Iya, karena 

telah membuat 

kami penghafal 

ayat Al-Qur’an 

4  Sanksi 

yang 

melakukan 

kesalahan. 

Terlambat, bolos, 

tidak 

mengerjakan PR, 

dan tidak 

membersihkan 

kelas 

Denda, hormat 

bendera, 

skorsing dan 

dikeluarkan dari 

sekolah 

Iya, karena 

dapat merubah 

karakter 

menjadi lebih 

baik. 

Menasehati 

dan tidak 

mengucapkan 

kata kasar. 

Iya, karena 

kami menjadi 

tau disiplin 

5  Ganjaran 

yang 

berbuat 

salah atau 

melanggar 

aturan. 

Memakai rok 

sampai betis, 

jilbab berwarna, 

terlambat, 

mencoba 

merokok, dan 

membawa gadget. 

Berdiri dibawah 

tiang bendera, 

memberikan 

surat panggilan 

orangtua, dan 

menghafal 

asmaul husna, 

surah dan 

menulis ayat. 

Membuat kami 

sadar akan 

kesalahan dan 

termotivasi. 

Teguran dan 

lemah lembut 

tapi tegas 

Iya, membuat 

kami 

menyadari 

aturan. 

6  Ganjaran Bolos sekolah, 

tidak masuk jam 

pelajaran, tidak 

memperhatikan 

dan membawa 

handphone 

Teguran, 

tindakan dan 

surat penggilan 

orang tua. 

Seperti jarang 

masuk kelas, 

telah dapat 

pembinaan 

dari orangtua 

sehingga kami 

berubah. 

Pembinaan Iya, karena 

dengan 

hukuman kami 

jadi disiplin. 

 

  Dampak 

Positif 

Hukuman 

Dampak Negatif 

Hukuman 

Faktor 

Pendukung 

Faktor 

Penghambat 

Keberatan 

1 N.A Iya, yang malas 

menjadi rajin. 

Iya, karena ada 

yang pindah 

sekolah. 

Pendidik dan 

orangtua 

Orangtua Tidak, karena 

hukuman membuat 

lebih disiplin. 

2 A.N Iya, karena 

membuat saya 

Iya, menjadi 

pembangkang dan 

Pendidik dan 

orangtua 

Orangtua Tidak, selagi 

hukuman ringan 
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berubah berkelahi 

3 S.N.A Iya telah 

mengajarkan 

kami buang 

sampah pada 

tempatnya 

sehingga kami 

cinta kebersihan 

Iya, mempunyai 

perasaan dendam. 

Orangtua Pendidik dan 

orangtua 

Keberatan, karena 

pendidik 

memberikannya di 

luar batas. 

Tidak, dapat 

membentuk 

karakter lebih baik. 

4 F.M Iya, menjadi 

disiplin dan 

taati aturan 

Iya, mempunyai 

perasaan dendam 

Sesama pendidik Orangtua Tidak, sebab kami 

menyadari 

peraturan. 

5 S.A Iya, kami 

menjadi malu 

dengan teman-

teman 

Iya, kami merasa 

takut 

Kepala madrasah, 

orangtua dan 

masyarakat 

Orangtua Tidak, karena 

hukuman ringan 

bukan fisik. 

6 F.M.T Iya, kami jadi 

takut 

mengulangi 

pelanggaran 

Iya, memukul 

berlebihan menjadi 

simpang siur 

orangtua dan 

pendidik 

Pendidik dan 

orangtua 

Tidak, karena 

semua pihak 

menyetujui. 

Tidak, agar peserta 

didik ada 

perubahan. 

 

Hasil wawancara dari enam peserta didik di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Belang yang ditanyakan tentang Menurut peserta didik, apakah 

penerapan hukuman oleh pendidik memiliki dampak positif? Mengapa pada tabel 

4.10. 

Hasil wawancara dari enam peserta didik tentang penerapan hukuman oleh 

pendidik memilik dampak positif atau tidak yang mempunyai pernyataan yang 

sama. 

Hasil wawancara dengan peserta didik N.A menyatakan bahwa: 

“Iya, karena untuk peserta didik yang malas akan menjadi rajin seperti 

yang selalu datang terlambat, tidak terlambat lagi, rajin melaksanakan 

tugas kebersihan, dan tidak lagi berkata kasar. Bagi orangtua menerima 

diberikannya hukuman yang masih merupakan cocok untuk anaknya.”62 

 

 Hasil wawancara dari peserta didik A.N yang menyatakan bahwa: 

“Iya, seperti teman panggil saya dalam mengikutinya untuk bolos sekolah 

tetapi saya tidak mau karena saya sadar akan hukuman yang diberikan 

(berubah).”63 

 
62 Najliha Abraham, Desa Buku Selatan Jaga IV, Tape Recorder, 15 Juli 2020 
63 Afif Ntoma, Desa Belang Jaga IV, Tepe Recorder, 17 Juli 2020 
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 Beda halnya dengan peserta didik S.N.A menyatakan bahwa: 

“iya ada dampak positifnya, seperti pendidik memberikan hukuman 

membuang sampah karena adanya hukuman itu banyak yang tidak lagi 

buang sampah sembarangan sehingga mereka cinta akan kebersihan.”64 

 

 Sama halnya dengan peserta didik F.M menyatakan bahwa: 

“iya, dampak positifnya bahwa siswa menjadi displin dan mentaati aturan 

di sekolah”65 

 

 Beda halnya dengan peserta didik S.A menyatakan bahwa: 

“iya, dengan diberikannya hukuman itu kami jadi sadar terhadap kesalahan 

yang tidak mengikuti aturan. Apabila kami melanggar lagi, kami jadi malu 

dengan teman-teman yang lain makanya banyak yang berubah dengan 

adanya hukuman.  seperti hukuman skorsing”66 

 

 Beda halnya lagi dengan peserta didik F.M.T yang menyatakan bahwa: 

“Peserta didik jadi takut untuk mengulangi lagi pelanggaran.”67 

 

 Dapat disimpulkan bahwa memberikan hukuman mempunyai dampak 

positifnya yaitu peserta didik jadi berubah dan sadar serta menghargai tata tertib 

oleh pihak madrasah dan merasa malu kepada teman-teman karena selalu 

diberikan hukuman. 

Hasil wawancara dari enam peserta didik di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Belang yang ditanyakan tentang menurut peserta didik, apakah 

penerapan hukuman oleh pendidik memiliki dampak negatif? Mengapa pada tabel 

4.10. 

 Dari hasil wawancara oleh enam peserta didik tentang penerapan hukuman 

oleh pendidik memiliki dampak negatif atau tidak yang mempunyai pernyataan 

yang berbeda. 

Hasil wawancara dengan peserta didik N.A yang menyatakan bahwa: 

“iya karena ada yang tidak menerima sehingga pindah sekolah. Ada 

peserta didik yang merokok, minuman keras, menggunakan obat, setelah 

diketahui oleh pendidik maka peserta didik diberikan surat panggilan 

orangtua dan dilanggar lagi maka dikeluarkan dari sekolah. Mereka 

 
64 Siti Nurzain Aslah, Desa Tumbak Madani Jaga IV, Tape Recorder, 18 Juli 2020 
65 Fahmi Minggu, Desa Belang Jaga III, Tape Recorder, 17 Juli 2020 
66 Sriwulandari Abraham, Online, Tape Recorder, 13 Juli 2020 
67 Fatwa Minalyansya Tolas, Desa Buku Induk Jaga IV, Tape Recorder, 16 Juli 2020 
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melakukannya karena pengaruh lingkungan dan sebagian pendidik 

melihatnya di luar sekolah.”68 

 

 Beda halnya dengan peserta didik A.N menyatakan bahwa: 

“iya, seperti ketika diberikannya hukuman mereka jadi pembangkang dan 

berkelahi.”69 

 

 Beda halnya dengan peserta didik S.N.A yang menyatakan bahwa: 

“iya, seperti peserta didik akan merasa dendam kepada pendidik yang 

bersangkutan. Misalnya ada pendidik yang memberikan hukuman kepada 

zain dan berlebihan hukuman (pukul) yang diberikan maka akan merasa 

marah tetapi hanya batas di dalam sekolah tidak sampai di luar sekolah.”70 

 

 Sama halnya dengan peserta didik F.M yang menyatakan bahwa: 

“iya, siswa tidak menerima hukuman yang diberikan dan mempunyai 

perasaan dendam.”71 

 

 Beda halnya dengan peserta didik S.A yang menyatakan bahwa: 

“iya, karena hukuman membuat kami merasa takut pada guru tertentu dan 

merasa malu kepada teman-teman.  Seperti pendidik memberikan teguran 

keras di lingkungan sekolah.”72 

 

 Beda halnya juga dengan peserta didik F.M.T yang menyatakan bahwa: 

“Iya, resiko memukul berlebihan karena orangtua yang menjadi simpang 

siur dengan pendidik.”73 

 

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam menerapkan hukuman tentunya 

memiliki dampak negatif terhadap peserta didik munculnya perasaan dendam 

sedangkan dengan memukul berlebihan membuat orangtua tidak terima hingga 

dikeluarkan dari madrasah. Tetapi diberikan kesempatan namun kesempatan 

tersebut tidak digunakan sebaiknya dan kepala madrasah memperbaiki perasaan 

peserta didik ketika apel pulang sekolah. 

 

 

 
68 Najliha Abraham, Desa Buku Selatan Jaga IV, Tape Recorder, 15 Juli 2020 
69 Afif Ntoma, Desa Belang Jaga IV, Tepe Recorder, 17 Juli 2020 
70 Siti Nurzain Aslah, Desa Tumbak Madani Jaga IV, Tape Recorder, 18 Juli 2020 
71 Fahmi Minggu, Desa Belang Jaga III, Tape Recorder, 17 Juli 2020 
72 Sriwulandari Abraham, Online, Tape Recorder, 13 Juli 2020 
73 Fatwa Minalyansya Tolas, Desa Buku Induk Jaga IV, Tape Recorder, 16 Juli 2020 



54 
 

  

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah peneliti mengumpulkan data hasil penelitian yang diperoleh dari 

wawancara dan dokumentasi maka peneliti akan menganalisa data lebih lanjut 

dari hasil penelitian. Sesuai dengan analisa data oleh peneliti yaitu menggunakan 

penelitian kualitatif deskriptif yang telah di kumpulkan  yang membahas tentang 

implementasi metode hukuman dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang. Berdasarkan hasil temuan penelitian 

yang melalui wawancara maka peneliti memperoleh informasi sebagai berikut: 

1. Pandangan Pendidik tentang Hukuman bagi Peserta Didik 

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah dipaparkan sebelumnya 

bahwa pandangan pendidik mengenai hukuman bagi peserta didik terbagi menjadi 

2 yaitu: 

a. Secara Sadar disengaja 

Bahwa hukuman bagi peserta didik adalah suatu perbuatan secara sadar 

disengaja memberikan efek jera agar dapat merubah karakter peserta didik 

menjadi lebih baik. 

b. Unsur Edukatif 

Bahwa hukuman bagi peserta didik adalah sanksi yang memiliki unsur 

edukatif atau mendidik untuk mendisiplinkan peserta didik. Jadi sanksi 

yang diberikan oleh pendidik adalah sanksi yang bersifat membina dan 

mengarahkan sehingga membuat peserta didik jadi disipin. 

Sebagaimana pendapat menurut Abu Ahmadi dkk, bahwa hukuman atau 

sanksi adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja 

menimbulkan nestapa, sehingga anak menjadi sadar akan perbuatannya dan 

berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.74 Dan pendapat menurut 

Roestiyah, hukuman adalah usaha edukatif yang digunakan untuk memperbaiki 

dan mengarahkan anak ke arah yang benar, bukan praktek hukuman dan siksaan 

yang memasung kreatifitas.75 

 
74 Abu Ahmadi, dkk., Ilmu Pendidikan, 152. 
75 Y. Roestiyah, Didaktik Metodik, 63. 
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Dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah tindakan secara sadar sengaja 

membuat peserta didik menyadari kesalahannya dan sanksi yang mendidik agar 

peserta didik disiplin. 

2. Pendidik Menerapkan Hukuman bagi Peserta Didik 

Dalam memberikan hukuman untuk peserta didik mempunyai tahap-tahap 

sebagai berikut:  

a. Teguran 

Memberikan peringatan dan pembinaan secara lisan yang diberikan 

kepada peserta didik ketika melakukan pelanggaran. 

b. Sanksi 

Setelah diberikan teguran dan pembinaan, tetapi belum ada juga perubahan 

maka langkah selanjutnya memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat 

kesalahan peserta didik baik dari yang ringan hingga yang berat. 

Adapun pelanggaran yang ringan berupa terlambat masuk kelas, bolos 

pada jam pelajaran, tidak mengerjakan PR, memakai atribut tidak lengkap, 

melompat pagar, tidak masuk sekolah tanpa alasan, melawan pendidik. 

Sanksi yang diberikan oleh pendidik yaitu menghafal asmaul husna, 

hafalan surat pendek, menulis ayat, menebus tugas yang tidak dikerjakan. 

Pelanggaran yang berat berupa merokok, mabuk dan menghirup eha-bond. 

Sanksi yang diberikan yaitu diskorsing dan disuruh sholat taubat serta 

tidak diberikan izin naik kelas. 

Sebagaimana telah dikemukan oleh Ngalim Purwanto bahwa sanksi atau 

hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan 

sengaja oleh seseorang (orangtua, pendidik, dan sebagainya) sesudah 

terjadi pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.76 Sanksi yang diberikan 

juga tidaklah bebas dan sewenang-wenang. Sanksi bukanlah soal 

perseorangan melainkan soal kemasyarakatan. Oleh karena itu memberi 

sanksi hendaknya mengandung nilai edukasi atau dikenal dengan sanksi 

edukatif.77 

 
76 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, 186. 
77 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, 187. 
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c. Surat Panggilan Orangtua 

Surat panggilan orangtua, langkah dari penerapan hukuman. Tujuannya 

agar orangtua mengetahui karakter anaknya di sekolah serta antara 

pendidik dan orangtua/wali peserta didik bekerjasama untuk mengadakan 

mediasi agar peserta didik lebih menghargai aturan dan disiplin. 

d. Home Visit 

Home visit yaitu kunjungan rumah, jadi yang mengunjungi rumah peserta 

didik yaitu wakil kepala bagian kesiswaan dan wali kelas yang 

bersangkutan untuk mencari tahu latar belakang dan penyebab sehingga 

melakukan pelanggaran. 

Sebagaimana menurut Akhmad Sudrajat bahwa kunjungan rumah atau 

home visit adalah salah satu jenis kegiatan pendukung layanan bimbingan 

yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka mengumpulkan dan 

melengkapi data atau informasi tentang peserta didik, dengan cara 

mengunjungi rumah peserta didik guna membantu menyelesaikan masalah 

yang dihadapi oleh mereka.78 

 Dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan hukuman oleh pendidik 

kepada peserta didik memiliki tahap yang membuat peserta didik jadi disiplin, 

yang pertama ditegur, jadi diberikan peringatan terlebih dahulu ketika telah 

melakukan pelanggaran. Kedua diberikan sanksi apabila teguran tidak lagi 

berpengaruh tetapi sanksi yang diberikan bersifat mendidik yang telah membuat 

peserta didik menyadarinya. Ketiga apabila sanksi tidak berpengaruh lagi maka 

diberikan surat panggilan orangtua secara lisan dan tertulis untuk bekerjasama 

agar peserta didik taat aturan tetapi tidak ada respon dari orangtua. Langkah 

terakhir melakukan home visit, dimana kunjungan rumah ke peserta didik untuk 

melakukan pengumpulam informasi terkait yang bersangkutan sehingga dengan 

seperti itu dari pihak madrasah dapat mengetahui penyebabnya dan pada akhirnya 

orangtua ke sekolah untuk mediasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang 

 
78 Akhmad Sudrajat, Mengatasi Masalah SIswa melalui Layanan Konseling Individual, 

79. 
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dilakukan dengan membuat peserta didik menyadari atas kesalahan dan taat aturan 

madrasah. 

3. Dampak Hukuman Itu Dalam Mendisiplinkan Peserta Didik 

Dalam penerapan hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan maka memiliki 

dampak yang terbagi 2 yaitu: 

a. Dampak positif 

1) Disiplin 

Jadi dengan metode hukuman yang dilakukan membuat peserta didik 

menyadari kesalahannya dan menghargai aturan di madrasah. 

Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan 

bahwa disiplin mengandung pengertian, latihan batin dan watak 

dengan  maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib 

sekola dan ketaatan pada aturan dan tata tertib.79 

2) Menghargai pendidik 

Jadi dengan metode hukuman membuat peserta didik menghormati 

pendidik. 

3) Menambah ilmu 

Artinya diberikan hafalan dan pelajaran yang telah didapat dengan 

diberikan berulang kali membuat peserta didik lebih lancar. 

b. Dampak negatif 

Perasaan dendam, jadi metode hukuman menimbulkan perasan 

dendam kepada peserta didik tetapi dari kepala madrasah selalu 

memperbaiki perasan mereka sebelum pulang ke rumah.  

Sebagaimana menurut Kartini Kartono bahwa sebagai guru/pendidik 

alangkah indahnya bila pelaksanaan hukuman akan berdampak positif apabila 

mengandung tujuan yang pertama untuk memperbaiki individu yang bersangkutan 

agar secara sadar menyadari kekeliruannya dan tidak akan mengulanginya lagi 

atau membuat kesalahan yang lain. Kedua melindungi pelakunya agar tidak 

melanjutkan tingkah laku yang menyimpang, buruk atau tercela. Sebaliknya 

hukuman akan memberikan dampak yang negatif apabila hukuman itu dipakai 

 
79 Khudsriyah, Model Pengelolaan Kelas STTIT al Urwatul Wutsgo, 54. 
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sebagai menimbulkan perasan dendam, kepada terhukum, ini adalah akibat 

hukuman yang diberikan secara sewenang-wenang dan tanpa tanggung jawab.80 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan hukuman mempunyai 

dampak positif maupun negatif. Dampak positif yaitu peserta menjadi taat atas 

aturan-aturan madrasah, menghormati pendidik, dan menambah ilmu pengetahuan 

yang mana telah melatih otak dalam menghafal. Sebaliknya dampak negatifnya 

yaitu membuat peserta didik merasa dendam tetapi perasaan tersebut dari kepala 

madrasah atau para pendidik selalu memperbaiki perasan mereka sebelum kaki 

melangkah ke luar lingkungan madrasah sehingga dari peserta didik tidak lagi 

merasa dendam kepada pihak madrasah. 

 

 

 

 
80 Kartini Kartono, Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis, 263. 



 
  

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian kualitatif yang telah dilaksanakan oleh peneliti di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belangn yakni: implementasi metode hukuman 

dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Belang, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pandangan Pendidik tentang Hukuman Bagi Peserta Didik 

Pandangan hukuman oleh pendidik merupakan suatu perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja membuat peserta didik jera dan sanksi yang memiliki 

unsur yang mendidik agar peserta didik disiplin. 

2. Pendidik Menerapkan Hukuman Bagi Peserta Didik 

Hukuman yang diberikan oleh pendidik yaitu teguran, memberikan 

nasehat, sanksi berupa menghafal asmaul husna, menghafal dan menulis ayat 

ataupun pelajaran, memberikan surat panggilan orangtua, dan disuruh sholat tobat. 

Sebelum diberikannya hukuman, pendidik mencari tahu penyebab sehingga 

melakukan pelanggaran. Ketika hukuman tidak membuat peserta didik berubah 

maka pendidik mengambil tindakan seperti home visit (kunjungan rumah), dengan 

tujuan untuk mencari tahu penyebab dan mengumpulkan informasi peserta didik. 

3. Dampak Hukuman dalam Mendisiplinkan Peserta Didik 

Dalam memberikan metode hukuman pastinya mempunyai dampak 

tersendiri kepada peserta didik yaitu dampak positif maupun negatif. Dampak 

positifnya adalah  peserta didik jadi lebih disiplin, menghargai pendidik dan 

menambah ilmu dari penerpan hukuman oleh pendidik. Dampak negatifnya yaitu 

peserta didik telah muncul rasa dendam, namun dari kepala madrasah merubah 

perasaan peserta didik ketika apel pulang sehingga ketika di rumah tidak 

membawa perasaan terluka. 

 Jadi metode hukuman yang diberikan oleh pihak madrasah telah membuat 

peserta didik lebih disiplin dan menghargai aturan-aturan yang ada di Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah Belang. 
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B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang implementasi metode 

hukuman dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, peneliti dapat 

menyampaikan beberapa saran diantaranya: 

1. Untuk Madrasah 

a. Bagi kepala madrasah agar dapat menambah tenaga pendidik 

dibidang bimbingan konseling dan membuat buku kedisiplinan 

kepada setiap peserta didik. 

b. Bagi madrasah dapat menggantung papan tata tertib di depan 

madrasah agar peserta didik selalu ingat akan aturan sehingga tidak 

lagi melakukan pelanggaran. 

2. Untuk Peneliti dan Peneliti Selanjutnya 

Pembahasan dalam penelitian ini hanya mencakup pandangan pendidik 

mengenai hukuman, metode penerapan hukuman, dan dampak dari 

penerapan hukuman. Sehingga harapan peneliti untuk penelitian 

selanjutnya yang hendak meneliti masalah ini supaya diteliti 

pendidiknya, apa penyebabnya sehingga SDM lemah dan karena 

lemahnya SDM, itulah yang membuat orang biasanya banyak 

melanggar. 
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Lampiran 1: 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang 

1. Menurut bapak/ibu, apa yang dimaksud dengan hukuman bagi peserta 

didik? 

2. Apa sajakah pelanggaran yang dilakukan peserta didik sehingga 

diberikannya hukuman? 

3. Apa sajakah bentuk-bentuk hukuman yang biasa diberikan kepada 

peserta didik? 

4. Bagaimana pendapat bapak/ibu guru bahwasannya suatu hukuman yang 

diberikan dapat meningkatkan kedisiplinan peserta didik? 

5. Menurut Bapak/ibu, bagaimana cara menerapkan hukuman yang 

diberikan kepada peserta didik untuk meningkatkan kedisiplinan? 

6. Apakah hukuman yang diterapkan cukup efektif bagi peserta didik? 

Mengapa! 

7. Bagaimana tanggapan/tindakan dari peserta didik ketika diberikan 

hukuman? 

8. Menurut bapak/ibu, apakah penerapan hukuman kepada peserta didik 

memiliki dampak positif? Mengapa! 

9. Menurut bapak/ibu, apakah penerapan hukuman kepada peserta didik 

memiliki dampak negatif? Mengapa! 

10. Menurut bapak/ibu, apa sajakah faktor pendukung dari penerapan 

hukuman kepada peserta didik? 

11. Menurut bapak/ibu, apa sajakah faktor penghambat dari penerapan 

hukuman kepada peserta didik? 

 

B. Untuk Pendidik Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang 

1. Menurut bapak/ibu, apa yang dimaksud dengan hukuman bagi peserta 

didik? 

2. Apa sajakah pelanggaran yang dilakukan peserta didik sehingga 

diberikannya hukuman? 

3. Apa sajakah bentuk-bentuk hukuman yang biasa diberikan kepada 

peserta didik? 

4. Bagaimana pendapat bapak/ibu bahwasannya suatu hukuman yang 

diberikan dapat meningkatkan kedisiplinan peserta didik? 

5. Menurut Bapak/ibu, bagaimana cara menerapkan hukuman yang 

diberikan kepada peserta didik untuk meningkatkan kedisiplinan? 

6. Apakah hukuman yang diterapkan cukup efektif bagi peserta didik? 

Mengapa! 

7. Bagaimana tanggapan/tindakan dari peserta didik ketika diberikan 

hukuman? 

8. Menurut bapak/ibu, apakah penerapan hukuman kepada peserta didik 

memiliki dampak positif? Mengapa! 



9. Menurut bapak/ibu, apakah penerapan hukuman kepada peserta didik 

memiliki dampak negatif? Mengapa! 

10. Menurut bapak/ibu, apa sajakah faktor pendukung dari penerapan 

hukuman kepada peserta didik? 

11. Menurut bapak/ibu, apa sajakah faktor penghambat dari penerapan 

hukuman kepada peserta didik? 

 

C. Untuk Peserta Didik Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang 

1. Menurut peserta didik, apa yang dimaksud dengan hukuman? 

2. Apa sajakah pelanggaran yang dilakukan peserta didik sehingga 

diberikannya hukuman? 

3. Apa sajakah bentuk-bentuk hukuman yang biasa diberikan oleh 

pendidik? 

4. Bagaimana pendapat peserta didik bahwasannya suatu hukuman yang 

diberikan dapat meningkatkan kedisiplinan? 

5. Menurut peserta didik, bagaimana cara pendidik menerapkan hukuman 

yang diberikan untuk meningkatkan kedisiplinan? 

6. Apakah hukuman yang diterapkan oleh pendidik cukup efektif? 

Mengapa! 

7. Menurut peserta didik, apakah penerapan hukuman oleh pendidik 

memiliki dampak positif? Mengapa! 

8. Menurut peserta didik, apakah penerapan hukuman oleh pendidik 

memiliki dampak negatif? Mengapa! 

9. Menurut peserta didik, apa sajakah faktor pendukung dari penerapan 

hukuman oleh pendidik? 

10. Menurut peserta didik, apa sajakah faktor penghambat dari penerapan 

hukuman oleh pendidik? 

11. Apakah peserta didik merasa keberatan dengan hukuman yang 

diberikan? Mengapa! 
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Lampiran 5: 

HASIL WAWANCARA 

 

NO 

 

PERTANYAAN 

 

JAWABAN 

NARA 

SUMBER, 

WAKTU DAN 

LOKASI 

1 Menurut bapak/ibu, 

apa yang dimaksud 

dengan hukuman 

bagi peserta didik? 

Hukuman disekolah bagi peserta didik, 

berbicara hukuman bagi peserta didik tidak ada 

namanya hukuman tapi sanksi yang 

mempunyai unsur edukatifnya/mendidik, jadi 

sanksi untuk langkah pertama bersifat 

membina, mengarahkan. Untuk langkah 

kedua, panggilan orangtua berarti orangtua 

bina apabila tidak berubah maka dikeluarkan 

dari sekolah dengan adanya kriteria-kriteria 

kasus 

Nurlaila Thahir, 

S. Ag (Kepala 

Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 

Belang) 

Senin, 20 Juli 

2020 Jam 11.34-

11.56 WITA 

Lokasi: MA 

Muhammadiyah 

Belang 2 Apa sajakah 

pelanggaran yang 

dilakukan peserta 

didik sehingga 

diberikannya 

hukuman? 

Pelanggaran ringan berupapeserta didik bolos 

pada jam pelajaran, melompat pagar dengan 

berbohong untuk ke toilet padahal hanya ke 

tempat playstation dan melawan pendidik 

misalnya berkata-kata kasar. Penyebabnya: 

karena malas belajar, tidak betah di kelas, anak 

tidak cerdas. Apabila anak cerdas akan betah 

dan pintar mengatur dirinya. Pengaruhnya dari 

teman-teman, mengantuk, dan ingat permainan 

diluar lingkungan madrasah. Pelanggaran 

berat berupa mabuk, merokok dan 

mengkonsumsi eha-bond, sekalipun tidak 

melakukan diarea madrasah tetapi selama 

masih peserta didik di madrasah ibu anggap 

kasus yang besar apalagi ada peserta didik 

yang diam-diam melakukan dimadrasah. 

Penyebabnya: karena banyak ditemui ingin 

coba-coba pada saat jam istirahat. 

3 Apa sajakah bentuk-

bentuk hukuman 

yang biasa diberikan 

kepada peserta didik? 

a. Diskorsing ketika bolos sekolah tapi 

ternyata mereka senang. Pada akhirnya 

kerjasama dengan orangtua ada 

perubahan, tapi diberikan satu kali 

tindakan lagi dengan menyuruh 

menghafal. Tidak semua peserta didik 

tidak nyaman disekolah melainkan 

sebuah kebiasaan. Jadi pendidik tetap 

memberikan pembinaan dan disuruh 

menghafal. 

 



b. Ditahan dan tidak diberikan naik kelas 

untuk melihat reaksi ketika melakukan 

perbuatan mabuk dan merokok. 

Apabila sudah diberikan pembinaan 

dan disuruh sholat tobat. 

4 Bagaimana pendapat 

bapak/ibu guru 

bahwasannya suatu 

hukuman yang 

diberikan dapat 

meningkatkan 

kedisiplinan peserta 

didik? 

Iya, ada peningkatan dengan buat aturan. Jadi 

kami menghukum anak harus sesuai, para 

pendidik harus kuasai situasi dan kondisi 

dalam lingkungan. Maka ketika kami marah 

dan berikan sanksi ternyata anak ini broken 

home, kami harus cari tahu begitu diberikan 

sanksi anak ini drop walaupun di rayu tidak 

mau sekolah. Jadi kami harus ada catatan 

peserta didik atau track record peserta didik 

 

5 Menurut Bapak/ibu, 

bagaimana cara 

menerapkan 

hukuman yang 

diberikan kepada 

peserta didik untuk 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Harus diadakan pertemuan dengan orang tua 

murid, jadi kami sosialisasi ke anak-anak 

bersama dengan orang tau. Prinsipnya ibu 

harus ada kerjasama dengan orangtua, jadi 

yang pertama diarahkan orangtua. Mengapa? 

Karena ibu harus cari tahu latar belakangnya. 

Mereka menganggap sayang itu? harus ikut 

semua maunya anak, itulah kasih sayang. 

Maka ibu harus merubah cara pikir itu bahwa 

sayang pada anak bukan seperti itu tapi ada 

koridornya. Setiap tahun ajaran baru orangtua 

ibu arahkan buka pikirannya orangtua 

bagaimana kita ajarkan anak seperti ini karena 

akan bertentangan lagi dengan orangtua di 

rumah bahkan ada orangtua kerjasama dengan 

anak walau tidak sakit karena anak malas 

datang kesekolah dan orangtua datang 

kesekolah untuk meminta izin. Jadi orangtua 

penting sekali untuk sebuah lembaga sekolah 

harus ada pertemuan dengan orangtua dan 

orangtua lebih utama kami arahkan. Mengapa? 

Karena tidak semua orangtua pintar, cerdas, 

latar belakang pendidikannya sama disatu sisi 

kami harus arahkan supaya mau pintar, cerdas, 

pejabat dan rakyat biasa mampu cerna sama-

sama berkeinginan untuk sekolah. 

 

6 Apakah hukuman 

yang diterapkan 

cukup efektif bagi 

peserta didik? 

Mengapa! 

Iya efektif, karena selalu berupaya tidak kaku 

misalnya ibu berikan sanksi hafal 2 ayat, 

ditingkatkan lagi 4 ayat. Ibu berikan waktu 3 

hari dan ibu tidak membiarkan begitu saja, jadi 

harus sampai ia tahu. 

 



7 Bagaimana 

tanggapan/tindakan 

dari peserta didik 

ketika diberikan 

hukuman? 

Ada yang tidak menerima diberikannya 

hukuman, karena ketika ia melompat pagar 

pendidik memukul ia dibagian telapak kaki. 

Sehingga pulang sekolah, ia mengeluh kepada 

orangtuanya dengan mengarang kejadian 

disekolah agar dapat pembelaan, orang tua 

tersebut datang ke sekolah. Saya bertanya, 

mengapa harus datang kesekolah? Di mana 

salahnya pendidik! Hampir setiap hari sekolah 

alami kejadian seperti itu lompat pagar, kena 

paku, disalahkan pihak madrasah jadi serba 

salah. Kami tidak pernah menyerah dan 

apapun yang terjadi, kecelakaan anak-anak 

adalah tanggung jawab pihak madrasah. 

Alhamdulillah perhatiannya kami, anak-anak 

menjadi betah karena apapun sanksi yang 

diberikan pada akhirnya ibu memperbaiki 

perasaan mereka sebelum kembali kerumah 

agar enjoy. Sebagai kepala madrasah selalu 

mengucapkan “apabila sudah parah langsung 

serahkan kepada saya” karena ibu selalu 

menggunakan trik 

 

8 Menurut bapak/ibu, 

apakah penerapan 

hukuman kepada 

peserta didik 

memiliki dampak 

positif? Mengapa! 

Iya, pasti memiliki dampak positif. Karena 

selain menghindari dari kesalahan  yang baru 

dan lama. Hukuman dapat menumbuhkan 

peserta didik dalam mentaati aturan atau 

disiplin serta menghargai para pendidik 

 

9 Menurut bapak/ibu, 

apakah penerapan 

hukuman kepada 

peserta didik 

memiliki dampak 

negatif? Mengapa! 

Iya, pasti namanya hukuman ada dampak 

negatif yaitu sedikit dendam apabila anak yang 

pendendam. Selain itu, apabila anak yang tidak 

mengaji dan tidak perduli ditanamkan mengaji 

maka itu sesuatu beban berat baginya itu 

negative 

 

10 Menurut bapak/ibu, 

apa sajakah faktor 

pendukung dari 

penerapan hukuman 

kepada peserta 

didik? 

Semua mendukung adanya hukuman. Khusus 

disekolah pendidik, wakil kepala sekolah 

bagian kesiswaan dan wali kelas bersangkutan 

yang menghubungi orang tua peserta didik. 

Jadi bekerjasama juga dengan para pendidik  

dan aturan tidak kaku ketika kepala madrasah 

memberikan hukuman bahwa anak yang telah 

melanggar, pendidik harus mendukung 

 

11 Menurut bapak/ibu, 

apa sajakah faktor 

penghambat dari 

Pendidik, ketikan diterapkannnya hukuman, 

aturan jadi kaku karena persoalan peserta didik 

keponakannya 

 



penerapan hukuman 

kepada peserta didik? 

 

1 Menurut bapak/ibu, 

apa yang dimaksud 

dengan hukuman 

bagi peserta didik? 

Hukuman bagi peserta didik adalah secara 

sadar disengaja membuat peserta didik jera. 

Dengan tujuannya untuk 

merubah/memperdalam karakter peserta didik 

Tayeb Muslim, 

SH (Wakil kepala 

sekolah bagian 

kesiswaan) 

Selasa, 14 Juli 

2020 Jam 13.35-

13.57 WITA 

Lokasi: MA 

Muhammadiyah 

Belang 

2 Apa sajakah 

pelanggaran yang 

dilakukan peserta 

didik sehingga 

diberikannya 

hukuman? 

Pelanggaran ringan seperti: 

a. Terlambat karena faktor orang 

tua/keluarga dan diri sendiri. Karena 

menurut orangtua telah dibangunkan 

tapi kadang kala anak malas. Selain itu, 

faktor orangtua yang sibuk untuk 

mencari nafkah seperti pergi nelayan 

dan jual ikan (tibo-tibo) yang pada dini 

hari berangkat ke pasar sehingga 

kurang perhatian dari orangtua. 

b. Tidak membuat PR karena yang bapak 

kedapatan yaitu faktor lupa dan catatan 

hilang. 

Pelanggaran berat seperti: 

a. Merokok, kadang ada yang merokok di 

dalam dan di luar sekolah. Di sekolah 

merokok dalam toilet di sela-sela 

pergantian jam pelajaran. 

b. Berkelahi sesama teman, untuk 

masalah tawuran antar sekolah di 

daerah ini, karena kebanyakan peserta 

didik sudah saling mengenal jadi 

tawuran jarang terjadi. Hanya saja di 

kelas sering terjadi kesalahpahaman 

karena candaan berlebihan 

mengakibatkan perkelahian. 

c. Miras dan eha-bond, ketahuan ketika 

pendidik membangunkan pada saat 

tertidur di atas meja dan mencium bau 

minuman di mulutnya. Setelah 

diperiksa ternyata sisa minumannya 

masih ada. Sudah 2 kali kedapatan 

pelanggaran tersebut 

3 Apa sajakah bentuk-

bentuk hukuman 

yang biasa diberikan 

kepada peserta didik? 

Untuk pelanggaran ringan: terlambat dan tidak 

membuat PR 

a. Teguran, mengadakan home visit 

(kunjungan rumah) dan panggilan 

 



orangtua (pertama secara lisan dan 

kedua disertai dengan surat) 

b. Memberikan tugas kembali sampai 

dibuat agar tidak ketinggalan dengan 

teman-teman yang lain. 

Untuk pelanggaran berat: merokok, berkelahi, 

dan miras 

a. Panggilan orangtua yang bersifat kaget 

dan ada orangtua melarangnya tetapi 

kadang kurang pengawasan dan 

pengaruh lingkungan. Setelah 

dilakukan pengawasan, ada 

pengurangan. 

b. Menghadap kepada wakil kepala 

sekolah bagian kesiswaan untuk 

memberikan pembinaan untuk saling 

memaafkan. 

c. Dikeluarkan dari madrasah ketika 

pelanggaran dilakukan lebih dari 2 kali. 

4 Bagaimana pendapat 

bapak/ibu guru 

bahwasannya suatu 

hukuman yang 

diberikan dapat 

meningkatkan 

kedisiplinan peserta 

didik? 

Pada dasarnya hukuman diberikan oleh 

pendidik yaitu: 

a. Ada unsur pendidikan di dalamnya: 

kalau pendidik memberikan hukuman 

dengan emosi akan berakibat fatal tapi 

kebanyakan pendidik yang 

memberikan hukuman semunya 

bersifat mendidik. 

b. Tujuannya adalah untuk membuat 

peserta didik jera supaya tidak lagi 

mengulangi perbuatannya. Jadi 

hukuman yang bersifat mendidik dapat 

meningkatkan kedisiplinan peserta 

didik 

 

5 Menurut Bapak/ibu, 

bagaimana cara 

menerapkan 

hukuman yang 

diberikan kepada 

peserta didik untuk 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Pendidik melakukan pendekatan, artinya 

peserta didik ternyata perlu 

sentuhan/pendekatan. Lemah lembut, artinya 

ada yang harus ambil dengan cara lemah 

lembut dan ternyata berubah total. Karena ada 

peserta didik yang tidak bisa di ambil dengan 

keras. Apabila ditegasin akan lebih 

mengamuk. Jadi masing-masing karakter 

peserta didik beda-beda apalagi peserta didik 

yang berada di daerah sini kebanyakan broken 

home, kurang perhatian dari orangtua atau 

orangtua berpisah 

 



6 Apakah hukuman 

yang diterapkan 

cukup efektif bagi 

peserta didik? 

Mengapa! 

Iya efektif, minimal 80 s/d 90 % ada 

perubahan. Misalnya peserta didik biasanya 

tiap hari terlambat sekitar 20 s/d 30 orang 

setelah diberikan hukuman, berkurang tiap 

harinya sampai tinggal 5 orang. Selain itu, 

miras dan merokok dengan adanya hukuman 

dikeluarkan maka peserta didik yang lain 

dijadikan contoh agar takut berbuat di 

lingkungan sekolah 

 

7 Bagaimana 

tanggapan/tindakan 

dari peserta didik 

ketika diberikan 

hukuman? 

Ada beberapa peserta didik menerima dan ada 

juga yang menolak namun sebagian besar yang 

menerima, karena mereka sadar atas kesalahan 

yang diperbuat. Tidak menerima, semisal 

dalam kelas ada peserta didik yang ribut dan 

tidak mengakuinya maka diberikan hukuman 1 

kelas sehingga peserta didik yang tidak 

membuat kesalahan, harus menerima getahnya 

 

8 Menurut bapak/ibu, 

apakah penerapan 

hukuman kepada 

peserta didik 

memiliki dampak 

positif? Mengapa! 

Iya ada dampak positifnya, seperti ketika 

diberikan hukuman kepada peserta didik dan 

teman-teman yang lain melihatnya maka 

menjadi contoh pada yang lain bahwa tidak 

akan membuat pelanggaran karena akan 

diberikan hukuman dan merasa malu 

 

9 Menurut bapak/ibu, 

apakah penerapan 

hukuman kepada 

peserta didik 

memiliki dampak 

negatif? Mengapa! 

Iya memiliki dampak negatif tapi hanya 

sedikit, seperti ada peserta didik sampai 

berkelahi dengan pendidik dan mengancam di 

luar sekolah tetapi hanya sekedar gertakan, 

tidak sampai dilingkungan luar. 

 

10 Menurut bapak/ibu, 

apa sajakah faktor 

pendukung dari 

penerapan hukuman 

kepada peserta 

didik? 

Seluruh dewan guru, kepala sekolah, 

masyarakat bahkan orangtua mendukung agar 

anaknya terdidik. Dengan orang tua 

mengamanahkan di sekolah ini berarti apapun 

konsekuensinya, orangtua serahkan kepada 

pendidik. Dari masyarakat, ketika peserta 

didik merokok di luar pada saat jam sekolah, 

masyarakat melaporkan kepada pihak sekolah. 

Berarti masyarakat mendukung diberikan 

hukuman 

 

11 Menurut bapak/ibu, 

apa sajakah faktor 

penghambat dari 

penerapan hukuman 

kepada peserta didik? 

Yang menghambat orangtua dan masyarakat, 

kadang kala hukuman yang diberikan oleh 

pendidik dari pemikiran orangtua itu salah. 

Seperti ada pendidik yang menjewer sehingga 

merah maka dari orangtua tidak menerima. 

 

 



1 Menurut bapak/ibu, 

apa yang dimaksud 

dengan hukuman 

bagi peserta didik? 

Hukuman yaitu memberikan efek jera dan 

salah satu bagian dari pembentukan karakter. 

Hukuman itu bukan berarti hukuman fisik 

tetapi hukuman yang lebih ke persuasif 

(pendekatan) dengan peserta didik. Biasanya 

hukuman fisik disekolah jarang dilakukan 

ketika tidak mendengarkan nasehat dari kami 

Martini Ilolu, SH 

(Pendidik Mata 

Pelajaran) 

Senin, 13 Juli 

2020 Jam Jam 

10.00-10.45 

WITA 

Lokasi: MA 

Muhammadiyah 

Belang 

2 Apa sajakah 

pelanggaran yang 

dilakukan peserta 

didik sehingga 

diberikannya 

hukuman? 

Pelanggaran yang ringan berupa terlambat dan 

bolos sekolah. Adapun pelanggaran yang berat 

tak jarang didapati ada yang mabuk, merokok, 

menghirup lem eha-bon. Penyebabnya mereka 

melakukan pelanggaran-pelanggaran karena 

pengaruh lingkungan, dari masalah keluarga 

(broken home) sehingga mereka terpengaruh 

dan mencoba-coba. Kami tidak melihat secara 

langsung tetapi ketika kami adakan 

pemeriksaan di kelas-kelas, kami mendapati 

peserta didik yang membawa untuk menangani 

masalah ini. Adapun tindakan yang diambil 

mendapat panggilan orangtua dan 

mendapatkan bimbingan khusus dari kepala 

madrasah. apabila tindakan-tindakan tersebut 

belum maksimal maka yang dilakukan adalah 

home visit 

3 Apa sajakah bentuk-

bentuk hukuman 

yang biasa diberikan 

kepada peserta didik? 

Secara umum di sekolah: kami memberikan 

hukuman dengan menghafal asmaul husna dan 

hafal ayat ketika siswa terlambat sehingga 

tidak dapat mengikuti jam pertama pelajaran. 

Alasannya: karena kami mengetahui 

kemampuan masing-masing siswa; Menulis 

ayat ketika siswa tidak sekolah dengan alasan 

yang tidak jelas; Memukul bagian telapak kaki 

karena bolos sekolah yang diambil langsung 

oleh kepala sekolah dan wakasek bagian 

kurikulum; Secara khusus di kelas ibu: Siswa 

diperintahkan untuk berdiri dan menjawab 

pertanyaan ibu karena tidak memperhatikan 

penjelasan ibu di depan kelas; Memindah-

mindahkan tempat duduk ketika ada yang 

berbicara. Alasan diberikannya hukuman: 

Karena penekanan saat ini pendidikan anak 

tidak lagi ke hukuman badan tetapi 

mengarahkan untuk lebih membina peserta 

didik. Hukuman fisik tentu ada perubahan 

karakter dengan tujuannya anak itu jera 

 



4 Bagaimana pendapat 

bapak/ibu guru 

bahwasannya suatu 

hukuman yang 

diberikan dapat 

meningkatkan 

kedisiplinan peserta 

didik? 

Setiap hukuman pasti menerapkan punya 

tujuan untuk merubah karakter peserta didik. 

Ketika kami memberlakukan hukuman 

terdapat perubahan dan terjadi peningkatan. 

Jadi hukuman menurut ibu, harus ada tapi 

bukan hukuman fisik melainkan ganjaran 

karena setiap aturan pasti ada konsekuensi dari 

setiap aturan. 

 

5 Menurut Bapak/ibu, 

bagaimana cara 

menerapkan 

hukuman yang 

diberikan kepada 

peserta didik untuk 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Berupa teguran dan sanksi. Apabila sudah 

benar-benar tidak dapat dikompromi maka 

diserahkan langsung kepada kepala sekolah 

(selaku juga bimbingan konseling) dan 

wakasek bagian kurikulum. Penerapan 

hukuman berupa teguran dan sanksi disekolah 

(hafalan ayat dan tulis ayat) serta sanksi 

didalam kelas (pertanyaan ketika mereka ribut) 

dapat meningkatkan kedisiplinan. menurut ibu 

itu sangat efektif karena mereka akan ingat dan 

akan berusaha untuk mengerti 

 

6 Apakah hukuman 

yang diterapkan 

cukup efektif bagi 

peserta didik? 

Mengapa! 

Iya, menurut ibu efektif karena hukuman 

bukan fisik? mempunyai efek jera atau 

perubahan. Dalam mata pelajaran ibu, efektif. 

Seperti contoh ketika siswa berbicara pada saat 

ibu menjelaskan, memerintahkan siswa itu 

berdiri dan ibu memberikan pertanyaan 

untuknya dan tidak dapat menjawab maka ibu 

bertanya kembali, ia berusaha menjawabnya 

sehingga diberikan izin untuk duduk kembali. 

Apabila jam pelajaran ibu telah selesai maka 

hukuman juga berakhir dan ibu tidak lama 

memberikan hukuman jadi sebelum waktu 

habis, ibu menyelesaikan hukuman itu ketika 

jam pelajaran berlangsung. Pertanyaan yang 

ibu berikan kepada peserta didik, berkaitan 

dengan materi yang dijelaskan sehingga ia 

hafal 

 

7 Bagaimana 

tanggapan/tindakan 

dari peserta didik 

ketika diberikan 

hukuman? 

Siswa berusaha untuk belajar dan menerima 

hukuman yang diberikan karena mereka sadar 

akan perbuatannya. 

 

8 Menurut bapak/ibu, 

apakah penerapan 

hukuman kepada 

peserta didik 

iya, karena setiap hukuman mempunyai tujuan 

yaitu untuk merubah dan untuk meningkatkan 

karakter peserta didik. Seperti: mereka dapat 

menghafal asmaul husna, menghafal ayat dan 

 



memiliki dampak 

positif? Mengapa! 

tau disiplin. Sehingga dimadrasah peserta 

didik mengerti akan aturan dan ada perubahan 

9 Menurut bapak/ibu, 

apakah penerapan 

hukuman kepada 

peserta didik 

memiliki dampak 

negatif? Mengapa! 

Iya, ketika kami menggunakan hukuman fisik 

dampak negatif dari orangtua. Terkadang 

orangtua tidak menerima anaknya diberi 

hukuman, padahal kami memberikan hukuman 

tidak dalam arti menghukum anak. Pikiran-

pikiran orangtua yang harusnya anak dimarahi 

tetapi kami sebagai pendidik yang jadi sasaran. 

Dan dengan hukuman ada dampak negatif 

makanya ada undang-undang perlindungan 

guru 

 

10 Menurut bapak/ibu, 

apa sajakah faktor 

pendukung dari 

penerapan hukuman 

kepada peserta 

didik? 

Selain pendidik, orangtua juga mendukung. 

Seperti ketika anak terlambat ke sekolah dan 

diberikan hukuman, maka orangtua berusaha 

supaya anaknya tidak terlambat lagi karena 

lagi 15 menit jam 07.00 pagi sudah berada di 

sekolah. Dan sadar bahwasannya hukuman itu 

membuat peserta didik jadi disiplin waktu. 

Masyarat juga mendukung. Seperti peserta 

didik bolos sekolah dan kedapatan melihatnya 

maka masyarakat melaporkan ke pihak 

sekolah. Atau masyarakat yang proaktif. 

 

11 Menurut bapak/ibu, 

apa sajakah faktor 

penghambat dari 

penerapan hukuman 

kepada peserta didik? 

Faktor penghambatnya yaitu orangtua yang 

membela anaknya. Seperti: walaupun sudah 

jam 07.00 tetapi anaknya tidak dibangunkan, 

hanya dibiarkan tidur terus. dan ada juga 

masyarakat yang masa bodoh dengan anak-

anak sekolah seperti melihat ada anak sekolah 

berkeliaran diluar lingkungan sekolah tapi 

tidak perduli 

 

 

1 Menurut bapak/ibu, 

apa yang dimaksud 

dengan hukuman 

bagi peserta didik? 

Hukuman adalah suatu tindakan dari pihak 

madrasah untuk mendisiplinkan peserta didik 

agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 

dengan baik dan peserta didik lebih 

menghargai aturan-aturan yang diberlakukan 

oleh madrasah 

Steven Talatung, 

S. Pd (pendidik 

mata pelajaran 

dan tenaga 

administrasi) 

Selasa, 14 Juli 

2020 Jam 11.24 – 

11.51 WITA 

Lokasi: MA 

Muhammadiyah 

Belang 

2 Apa sajakah 

pelanggaran yang 

dilakukan peserta 

didik sehingga 

diberikannya 

hukuman? 

a. Bolos disaat kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan pengalaman-pengalaman 

kami bahwa pengaruh 

ketidakmampuan peserta didik dalam 

menanggapi materi yang diberikan 

oleh pendidik sehingga memberikan 

kebosanan. Selain itu, faktor 

lingkungan luar seperti teman-



temannya dari luar sekolah melalui via 

whatsapp. Apakah peserta didik 

dibolehkan membawa handphone di 

sekolah? Iya boleh, karena ada 

beberapa mata pelajaran tertentu yang 

harus menggunakan handphone. 

Dengan diperobolehkan maka peserta 

didik mengambil kesempatannya untuk 

berkomunikasi dengan dunia luar. 

Selain itu, ada beberapa orang tua yang 

anaknya harus membawa handphone 

dengan alasan agar dapat dikontrol. 

b. Tidak masuk sekolah tanpa kabar 

berita selama 4 s/d 7 hari. Dengan 

alasan karena anak tinggal di pinggiran 

pantai karena kebanyakan sebagian 

besar orangtua berprofesi nelayan dan 

pada saat dini hari harus membawa 

hasil ikannya ke pasar, sehingga anak 

tidak lagi terkontrol karena faktor 

pekerjaan tapi, hanya beberapa anak 

tertentu. 

Tindakan dari pihak sekolah yaitu:  

1) Home visit atau kunjungan rumah. 

Ketika kunjungan, orangtua tidak 

berada di rumah karena mereka 

membawa ikan ke pasar sehingga tidak 

dapat bertemu langsung. Ketika itu, 

peserta didik yang bersangkutan juga 

tidak berada di rumah karena sudah 

pergi bermain. 

2) Memberikan surat panggilan orangtua, 

Alhamdulillah orangtua datang ke 

sekolah dengan mediasi. Setelah 

mediasi, terjadi perubahan yaitu rajin 

datang kesekolah. 

c. Terlambat datang ke sekolah, karena 

jarak jauh dari sekolah kurang lebih 5 

km dan kurangnya kendaraan pada 

pagi hari sebab, kendaraan sebagian 

besar digunakan oleh tibo-tibo ikan. 

Dari pihak sekolah memberikan 

dispensasi kepada peserta didik dari 

jarak jauh sampai pukul 08.00 pagi. 

d. Melawan peserta didik, karena 

pengaruh dari didikan di lingkungan 



rumah sehingga yang diterapkan oleh 

orangtua di rumah, anak membawa 

kebiasaannya di sekolah. Tindakan dari 

pendidik yaitu peserta didik tersebut 

dipanggil dan diberikan arahan, maka 

ada perubahan. 

3 Apa sajakah bentuk-

bentuk hukuman 

yang biasa diberikan 

kepada peserta didik? 

a. Memberikan teguran ketika terjadi 

kenakalan: peserta didik memukul 

temannya. Setelah diberikan teguran 

maka mereka saling meminta maaf. 

b. Diskorsing selama 2 minggu seperti 

mabuk dan merokok dari luar datang ke 

sekolah. Biasanya kedapatan pada apel 

pagi ketika mengkontrol, ketahuan dari 

berbicara. Alasan diberikannya 

hukuman yang mendidik agar supaya 

memberi efek positif bagi peserta 

didik, Jadi tidak ada hukuman fisik 

yang melukai 

 

4 Bagaimana pendapat 

bapak/ibu guru 

bahwasannya suatu 

hukuman yang 

diberikan dapat 

meningkatkan 

kedisiplinan peserta 

didik? 

Menurut saya, iya dapat meningkatkan disiplin 

peserta didik. Seperti ketika peserta didik tidak 

membuat tugas maka diberikan sanksi yaitu 

berdiri diatas kursi didalam kelas pada saat 

kegiatan belajar mengajar sampai 

menyelesaikan tugas yang diberikan atau 

dipanggil dalam kantor dengan cara yang 

sama, diberikan tugas yang tidak pernah dibuat 

sehingga adanya perlakuan itu dapat merubah 

perlakuan peserta didik yang sebelumnya 

malas membuat tugas, setelah diberikan 

hukuman ia jadi rajin membuat tugas 

 

5 Menurut Bapak/ibu, 

bagaimana cara 

menerapkan 

hukuman yang 

diberikan kepada 

peserta didik untuk 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Sebelum diterapkannya hukuman, terlebih 

dahulu peserta didik harus tahu apa-apa saja 

yang tidak boleh dilanggar dan peserta didik 

harus memiliki pengetahuan tentang tata tertib 

di sekolah. Jadi dengan adanya pengetahuan 

tata tertib maka peserta didik mengetahui 

hukuman-hukuman ketika melanggar aturan 

sekolah. Dalam menerapkan hukuman yaitu: 

misalnya terlambat maka cara kami, dipanggil, 

ditegur, diberikan nasehat serta mencari tahu. 

Setelah kita mengetahui penyebabnya, maka 

tindakan yang kita lakukan adalah 

memberikan motivasi kepada peserta didik. 

 

6 Apakah hukuman 

yang diterapkan 

Iya efektif, karena ketika diberikan hukuman 

maka akan memberikan dampak jera kepada 

 



cukup efektif bagi 

peserta didik? 

Mengapa! 

peserta didik dan berimplikasi pada perilaku 

peserta didik 

7 Bagaimana 

tanggapan/tindakan 

dari peserta didik 

ketika diberikan 

hukuman? 

Untuk sejauh ini sebagian besar menerima 

karena mereka tahu aturan/tata tertib di 

sekolah 

 

8 Menurut bapak/ibu, 

apakah penerapan 

hukuman kepada 

peserta didik 

memiliki dampak 

positif? Mengapa! 

Iya, Misalnya melakukan pelanggaran bolos 

sekolah setelah diberikan hukuman maka 

peserta didik ada perubahan dan memberi 

motivasi 

 

9 Menurut bapak/ibu, 

apakah penerapan 

hukuman kepada 

peserta didik 

memiliki dampak 

negatif? Mengapa! 

Iya, biasanya orangtua. Ketika kami 

melakukan tindakan berlebihan pada anaknya 

maka orangtua peserta didik tidak menerima 

 

10 Menurut bapak/ibu, 

apa sajakah faktor 

pendukung dari 

penerapan hukuman 

kepada peserta 

didik? 

Seluruh pendidik, jadi kami memberikan 

hukuman tergantung pelanggaran yang 

dilakukan. Selain itu orangtua hampir 98% 

juga mendukung karena dengan adanya 

hukuman sejauh ini tidak ada hukuman 

memukul dan cambuk yang membuat peserta 

didik merasa terluka. Serta masyarakat juga 

mendukung karena lokasi sekolah kami berada 

di tengah masyarakat 

 

11 Menurut bapak/ibu, 

apa sajakah faktor 

penghambat dari 

penerapan hukuman 

kepada peserta didik? 

Biasanya orangtua juga, karena hukuman yang 

kami berikan pantas untuk peserta didik tetapi 

kadang orangtua yang beranggapan salah. 

Seperti ketika kami memberikan tugas kepada 

anaknya dan membawa kerumah, kadang 

beberapa orangtua tidak menerimanya 

 

 

1 Menurut peserta 

didik, apa yang 

dimaksud dengan 

hukuman? 

Hukuman adalah ganjaran bagi orang yang 

berbuat salah 

Najliha Abraham 

Peserta didik 

kelas X 

Rabu, 15 Juli 2020 

Jam 16.34 – 16.56 

WITA 

Lokasi: Rumah 

Peserta Didik 

Desa Buku 

Selatan Jaga IV 

2 Apa sajakah 

pelanggaran yang 

dilakukan peserta 

didik sehingga 

diberikannya 

hukuman? 

a. Datang terlambat; karena tidur larut 

malam sehingga datang terlambat 

padahal jarak rumah ke sekolah dekat, 

membantu orangtua pada pagi hari, dan 

lamanya kendaraan. 



b. Tidak rapi dalam berseragam; karena 

malas dan mengikuti trend. 

c. Buang sampah sembarangan; 

sementara pada jam pelajaran, sampah 

hanya buang di dalam laci meja karena 

malas. 

d. Tidak membuat tugas; ada beberapa 

peserta didik yang tidak mengerti. 

Mengapa tidak ditanyakan kepada 

pendidik mata pelajaran? Karena 

gengsi. Ketika pendidik menjelaskan, 

mereka hanya sibuk berbicara 

dibelakang. 

e. Bicara kata-kata kasar; kerena 

kebiasaanya di rumah sehingga 

terpengaruh atau terbiasa sampai di 

sekolah dan pengaruhnya dari teman-

teman juga 

3 Apa sajakah bentuk-

bentuk hukuman 

yang biasa diberikan 

oleh pendidik? 

a. Angkat sampah karena tidak 

melaksanakan tugas kebersihan. 

b. Mencuci kamar mandi karena 

terlambat tetapi jika tiap 3 hari 

berturut-turut apabila sekali terlambat 

hanya bayar denda. 

c. Bersihkan kelas karena tidak 

melaksanakan tugas pada hari ini untuk 

jadwal besoknya. 

d. Membersihkan halaman sekolah 

karena terlambat juga diberikan 

hukuman angkat sampah. 

e. Memberikan tugas yang banyak untuk 

peserta didik yang malas karena tidak 

mengerjakan tugas pada waktu yang 

ditentukan dan jika berturut-turut 

dalam 1 mata pelajaran, tidak akan 

mendapatkan nilai serta dilengkapi 

pada saat nilai tidak tuntas 

 

4 Bagaimana pendapat 

peserta didik 

bahwasannya suatu 

hukuman yang 

diberikan dapat 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Lebih baik dapat hukuman agar peserta didik 

lebih meningkat dalam cara berpikir. Misalnya 

dapat hukuman ketika terlambat besoknya 

tidak terlambat lagi. 

 



5 Menurut peserta 

didik, bagaimana 

cara pendidik 

menerapkan 

hukuman yang 

diberikan untuk 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Teguran, tegaskan ketika peserta didik tidak 

perduli terhadap pendidik maka dipukul dan 

surat panggilan orang tua. 

 

6 Apakah hukuman 

yang diterapkan oleh 

pendidik cukup 

efektif? Mengapa! 

Kalau untuk anak-anak cerdas, ia efektif. 

Misalnya peserta didik yang pintar terlambat 

hari ini besoknya ia tidak mengulanginya. 

Selain itu, ketika peserta didik tidak masuk 

sekolah dalam sehari akan diberikan ganjaran 

untuk anak pintar besoknya tidak mengulangi. 

Untuk peserta didik malas, lakukan terus 

menerus. Apakah kurang perhatian dari 

pendidik? Kalau menurut saya, sudah 

dibicarakan tidak ada peningkatan tapi 

sebagian besar 70% ada peningkatan 

 

7 Menurut peserta 

didik, apakah 

penerapan hukuman 

oleh pendidik 

memiliki dampak 

positif? Mengapa! 

Iya, karena untuk peserta didik yang malas 

akan menjadi rajin seperti yang selalu datang 

terlambat tidak lagi terlambat, rajin 

melaksanakan tugas kebersihan, dan tidak lagi 

berkata kasar. Bagi orangtua menerima 

diberikannya hukuman yang masih merupakan 

cocok untuk anaknya 

 

8 Menurut peserta 

didik, apakah 

penerapan hukuman 

oleh pendidik 

memiliki dampak 

negatif? Mengapa! 

iya karena ada yang tidak menerima sehingga 

pindah sekolah. Ada peserta didik yang 

merokok, minuman keras, menggunakan obat, 

setelah diketahui oleh pendidik maka peserta 

didik diberikan surat panggilan orangtua dan 

dilanggar lagi maka dikeluarkan dari sekolah. 

Mereka melakukannya karena pengaruh 

lingkungan dan sebagian pendidik melihatnya 

di luar sekolah. 

 

9 Menurut peserta 

didik, apa sajakah 

faktor pendukung 

dari penerapan 

hukuman oleh 

pendidik? 

Sebagian pendidik memberikan nasehat dan 

orang tua misal tiap hari terlambat bayar denda 

Rp. 2.000, orangtua memberikan nasehat 

untuk tidak lagi terlambat dan bangun harus di 

pagi hari serta tidur tidak lewat dari jam 10.00 

malam agar tidak terlambat. Untuk pendidik, 

misal tidak membuat tugas maka pendidik 

akan memberikan pemahaman agar rajin-rajin 

mengerjakan tugas 

 

10 Menurut peserta 

didik, apa sajakah 

Orangtua, setiap orangtua mengeluh tiap 

terlambat harus membayar denda Rp. 2.000,- 

 



faktor penghambat 

dari penerapan 

hukuman oleh 

pendidik? 

dibalik itu ada pendidik yang mengucapkan 

didenda anak-anak agar kami besok tidak mau 

terlambat lagi 

11 Apakah peserta didik 

merasa keberatan 

dengan hukuman 

yang diberikan? 

Mengapa! 

Menurut saya, tidak karena hukuman membuat 

kita jadi disiplin. 

 

 

1 Menurut peserta 

didik, apa yang 

dimaksud dengan 

hukuman? 

Hukuman adalah kesalahan yang disengaja. Afif Ntoma 

Peserta Didik 

Kelas X 

Jumat, 17 Juli 

2020 Jam 11.02 

Lokasi: Rumah 

Peserta didik Desa 

Belang Kec. 

Belang 

2 Apa sajakah 

pelanggaran yang 

dilakukan peserta 

didik sehingga 

diberikannya 

hukuman? 

a. Bolos sekolah ketika pelajaran 

belangsung karena tidak membuat 

tugas rumah. Tindakan dari pendidik: 

memukul tidak membekas atau hormat 

tiang bendera. Apabila dibuat lagi, 

kedua pendidik mengambil tindakan 

yaitu surat panggilan orangtua. Ketika 

orangtua datang ke sekolah, orangtua 

malahan memarahi atau memukul 

anaknya. Setelah itu, ada perubahan. 

b. Waktu istirahat telah selesai, peserta 

didik masih di luar kelas sedangkan 

jam pelajaran telah di mulai karena 

tidak mau belajar dan hanya kumpul-

kumpul di kantin. Tindakan dari 

pendidik yaitu disiram dengan air. 

c. Merokok di sekolah karena banyak 

ruangan yang tidak dipakai atau 

ruangan kosong yang jauh dari kantor. 

Apakah kedapatan? Iya dan tindakan 

dari pendidik yaitu membelikan ia 

rokok dan membiarkan mereka 

mengkonsumsinya tetapi tangan di 

istirahatkan/diikat dengan tali. Setelah 

diberikan hukuman seperti itu, pada 

akhirnya mereka kapok. 

d. Terlambat karena bangun kesiangan. 

Tindakan dari pendidik yaitu 

membayar denda Rp. 2000,-. 

Setelahnya tidak lagi karena pendidik 



selalu mengancam akan dinaikkan Rp. 

10.000,-. 

e. Tidak membuat tugas (PR) langsung 

disuruh berdiri di depan kelas karena 

keasikkan dengan sosial media. 

Tindakan dari pendidik yaitu diancam 

panggilan orangtua dan diberikan buku 

tanda tangan tidak membuat PR 

3 Apa sajakah bentuk-

bentuk hukuman 

yang biasa diberikan 

oleh pendidik? 

a. Push-up untuk laki-laki karena disaat 

jam pelajaran keluar masuk kelas dan 

hukumannya di depan kelas. 

b. Keliling lapangan pada saat siang hari 

karena tidak mengerjakan pekerjaan 

rumah (PR) 

c. Angkat sampah karena terlambat. 

d. Membersihkan toilet untuk laki-laki 

dan perempuan membersihkan 

halaman sekolah karena tidak sekolah 

dengan alasan yang tidak masuk akal 

 

4 Bagaimana pendapat 

peserta didik 

bahwasannya suatu 

hukuman yang 

diberikan dapat 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Seperti contoh ada seorang pendidik tidak mau 

melihat peserta didiknya tidak rapi maka 

ketika melihatnya langsung dicubit. Setelah 

itu, sebagian besar jadi rapi. Ketika ada peserta 

didik yang tidak mengikuti aturan maka 

langsung dipanggil ke kantor dan diberikan 

hukuman memukul dibagian betis kaki. 

 

5 Menurut peserta 

didik, bagaimana 

cara pendidik 

menerapkan 

hukuman yang 

diberikan untuk 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Caranya yaitu pertama diberikan ancaman, 

kedua peringatan, ketiga skoring. Dari cara 

tersebut mempunyai perubahan 

 

6 Apakah hukuman 

yang diterapkan oleh 

pendidik cukup 

efektif? Mengapa! 

iya, seperti peserta didik ketika masyarakat 

melihat bahwa mereka rapi dan apalagi masuk 

di sekolah agama jadi menjadi panutan yang 

baik. 

 

7 Menurut peserta 

didik, apakah 

penerapan hukuman 

oleh pendidik 

memiliki dampak 

positif? Mengapa! 

Iya, seperti teman panggil saya dalam 

mengikutinya untuk bolos sekolah tetapi saya 

tidak mau karena saya sadar akan hukuman 

yang diberikan (berubah). 

 

8 Menurut peserta 

didik, apakah 

iya, seperti ketika diberikannya hukuman 

mereka jadi pembangkang dan berkelahi. 

 



penerapan hukuman 

oleh pendidik 

memiliki dampak 

negatif? Mengapa! 

9 Menurut peserta 

didik, apa sajakah 

faktor pendukung 

dari penerapan 

hukuman oleh 

pendidik? 

Pendidik, karena disekolah pendidik seperti 

orangtua kami yang selalu mengarahkan yang 

baik-baik tetapi kami yang tidak perduli. 

Orangtu juga mendukung supaya mereka tahu 

sifat kami di sekolah. 

 

10 Menurut peserta 

didik, apa sajakah 

faktor penghambat 

dari penerapan 

hukuman oleh 

pendidik? 

Orangtua, ketika kami melapor kepada mereka 

karena pendidik memukul atau tangan 

berdarah maka orangtua tidak menerima. 

Ketika orangtua ke sekolah, pendidik 

menjelaskan dengan baik penyebabnya dan 

orangtua menerima 

 

11 Apakah peserta didik 

merasa keberatan 

dengan hukuman 

yang diberikan? 

Mengapa! 

Tidak, karena kami yang buat maka terima 

apabila masih hukuman yang ringan 

 

 

1 Menurut peserta 

didik, apa yang 

dimaksud dengan 

hukuman? 

Hukuman merupakan sanksi yang diberikan 

kepada orang yang melanggar peraturan dan 

juga merupakan sebua cara untuk mengarah 

tingkah laku menjadi lebih terarah 

Siti Nurzain Aslah 

Peserta didik 

Kelas XI 

Sabtu, 18 Juli 

2020 Jam 12.47 – 

13.00 WITA 

Lokasi: Rumah 

Peserta didik Desa 

Tumbak Madani 

kec. Posumaen 

2 Apa sajakah 

pelanggaran yang 

dilakukan peserta 

didik sehingga 

diberikannya 

hukuman? 

a. Sering terlambat karena ada yang 

bangun kesiangan dan alasan sering 

buang air akibat makanan. Tindakan 

dari pendidik yaitu bayar denda atau 

menyuruh menghafal ayat dan 

terjemahkan surat. Ada peserta didik 

yang terhafal ada yang tidak. Untuk 

yang tidak terhafal diberikan sanksi 

lagi berupa pukul. Setelah diberikan 

hukuman ada perubahan. 

b. Berkelahi dengan sesama teman karena 

bercandaan berlebihan. Tindakan dari 

pendidik yaitu diperintahkan untuk 

membuat surat perjanjian agar tidak 

mengulanginya lagi. 

c. Tidak menghormati pendidik seperti 

melawan pendidik, bermain HP pada 

saat jam pelajaran. Tindakan dari 

pendidik yaitu dipukul lagi. 



d. Merusak fasilitas disekolah seperti ada 

peserta didik yang merusak meja, 

melempar kursi dengan teman-teman. 

Tindakan dari pendidik yaitu hukuman 

mengganti meja/kursi yang rusak. 

e. Menyontek saat ujian karena tidak tahu 

dan tidak belajar. Ketahuan karena 

teman sekelas yang melapor kepada 

pendidik mata pelajaran. Tindakan dari 

pendidik yaitu jawaban ujian dikurangi 

nilai. 

3 Apa sajakah bentuk-

bentuk hukuman 

yang biasa diberikan 

oleh pendidik? 

a. Membayar denda seperti terlambat. 

b. Memukul dibagian telapak tangan atau 

betis seperti berkelahi atau tidak 

membuat tugas. 

c. Membuat surat panggilan orangtua 

seperti bolos sekolah. Ada beberapa 

orangtua yang datang ke sekolah ketika 

diberikan surat panggilan orangtua ada 

yang tidak. Respon dari orangtua, 

kalau anak salah tetap mereka marah. 

d. Membuat surat perjanjian tidak akan 

mengulangi lagi kesalahan yang sama 

seperti berkelahi sesama teman. 

e. Menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan oleh pendidik seperti 

terlambat juga 

 

4 Bagaimana pendapat 

peserta didik 

bahwasannya suatu 

hukuman yang 

diberikan dapat 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Pendidik harus memberikan hukuman yang 

sedikit tegas tapi tidak di luar batas agar anak-

anak akan takut untuk melakukan kesalahan 

lagi 

 

5 Menurut peserta 

didik, bagaimana 

cara pendidik 

menerapkan 

hukuman yang 

diberikan untuk 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Mengembangkan cara pandang positif pada 

peserta didik, pendidik mengingatkan tentang 

aturan-aturan yang ada di sekolah agar peserta 

didik mengingatnya dan tidak akan melakukan 

kesalahan dan pendidik tidak melakukan 

kesalahan yang bisa melukai peserta didik. 

Seperti pada saat apel pagi pendidik selalu 

mengingatkan aturan rupa jangan terlambat 

supaya peserta didik mendengar dan ingat agar 

melakukan kesalahan lagi. 

 



6 Apakah hukuman 

yang diterapkan oleh 

pendidik cukup 

efektif? Mengapa! 

iya efektif, karena seperti contoh pendidik 

memberikan hukuman menghafal al-Qur’an 

dan anak-anak jadi hafal ayat yang diberikan. 

 

7 Menurut peserta 

didik, apakah 

penerapan hukuman 

oleh pendidik 

memiliki dampak 

positif? Mengapa! 

iya ada dampak positifnya, seperti pendidik 

memberikan hukuman membuang sampah 

karena adanya hukuman itu banyak yang tidak 

lagi buang sampah sembarangan sehingga 

mereka cinta akan kebersihan. 

 

8 Menurut peserta 

didik, apakah 

penerapan hukuman 

oleh pendidik 

memiliki dampak 

negatif? Mengapa! 

iya, seperti peserta didik akan merasa dendam 

kepada pendidik yang bersangkutan. Misalnya 

ada pendidik yang memberikan hukuman 

kepada zain dan berlebihan hukuman (pukul) 

yang diberikan maka akan merasa marah tetapi 

hanya batas di dalam sekolah tidak sampai di 

luar sekolah 

 

9 Menurut peserta 

didik, apa sajakah 

faktor pendukung 

dari penerapan 

hukuman oleh 

pendidik? 

Seperti rapat orangtua, kepala sekolah selalu 

menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang 

ada di sekolah kepada orangtua peserta didik 

dan menyetujui serta mendukung untuk anak-

anak menjadi orang yang disiplin. 

 

10 Menurut peserta 

didik, apa sajakah 

faktor penghambat 

dari penerapan 

hukuman oleh 

pendidik? 

Tidak ada kerjasamanya antara pendidik dan 

wali peserta didik dan juga tidak ada arahan 

dari kepala sekolah. Seperti waktu sebelumnya 

belum diizinkan untuk membawa handphone, 

setelah ada rapat dan menyetujui aturan di 

sekolah maka orangtua melarangnya 

 

11 Apakah peserta didik 

merasa keberatan 

dengan hukuman 

yang diberikan? 

Mengapa! 

Iya peserta didik merasa berat karena dengan 

adanya hukuman terkadang pendidik 

memberikan hukuman diluar batas atau tidak 

sesuai dengan kesalahan, ada juga sampai 

melakukan kekerasan. Ada peserta didik tidak 

merasa berat karena hukuman tersebut untuk 

membentuk karakter peserta didik dan menjadi 

orang yang sukses. 

 

 

1 Menurut peserta 

didik, apa yang 

dimaksud dengan 

hukuman? 

hukuman adalah sanksi yang dilakukan oleh 

pendidik kepada peserta didik. Apabila 

melakukan kesalahan. 

Fahmi Minggu 

Peserta didik 

kelas XI 

Jumat, 17 Juli 

2020 Jam 09.21 – 

09.40 WITA 

Lokasi: Rumah 

peserta didik Desa 

2 Apa sajakah 

pelanggaran yang 

dilakukan peserta 

didik sehingga 

a. Terlambat karena bangun kesiangan, 

penyebabnya tidur larut malam. 



diberikannya 

hukuman? 

b. Bolos sekolah karena bosan belajar dan 

mencatat materi saja. 

c. Tidak buat tugas rumah karena malas 

dan tidak ada kesadaran diri. 

d. Tidak membersihkan kelas/jadwal 

kebersihan karena dalam 1 kelompok 

yang bertugas, hanya mengharapkan 

temannya. Kebanyakan laki-laki yang 

tidak mengerjakan kewajibannya 

Belang kec. 

Belang 

3 Apa sajakah bentuk-

bentuk hukuman 

yang biasa diberikan 

oleh pendidik? 

a. Didenda karena terlambat. 

b. Hormat bendera karena tidak membuat 

tugas rumah. 

c. Skorsing minimal 1 hari dan maksimal 

1 minggu karena bolos sekolah. 

Diberikan peringatan tetapi dibuat lagi, 

berikan surat panggilan orangtua tetapi 

tidak memenuhinya dan terakhir 

diskorsing. 

d. Dikeluarkan dari sekolah karena keras 

kepala tidak mengikuti aturan sekolah 

 

4 Bagaimana pendapat 

peserta didik 

bahwasannya suatu 

hukuman yang 

diberikan dapat 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Iya, karena mempunyai efek jera terhadap 

peserta didik serta baik juga untuk diri sendiri 

(merubah karakter menjadi lebih baik). 

 

5 Menurut peserta 

didik, bagaimana 

cara pendidik 

menerapkan 

hukuman yang 

diberikan untuk 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Menasehati dengan baik, jangan mengucapkan 

kata kasar. Seperti contoh: seorang siswa yang 

mempunyai hati kecil serta dengan suara kasar 

seorang siswa menyimpan perasaan dendam. 

 

6 Apakah hukuman 

yang diterapkan oleh 

pendidik cukup 

efektif? Mengapa! 

Iya efektif, karena dengan adanya hukuman 

siswa lebih tau disiplin. Seperti: kita sebagai 

peserta didik jadi disiplin, hormat kepada guru 

dan taat aturan sekolah 

 

7 Menurut peserta 

didik, apakah 

penerapan hukuman 

oleh pendidik 

memiliki dampak 

positif? Mengapa! 

iya, dampak positifnya bahwa siswa menjadi 

displin dan mentaati aturan di sekolah. 

 



8 Menurut peserta 

didik, apakah 

penerapan hukuman 

oleh pendidik 

memiliki dampak 

negatif? Mengapa! 

iya, siswa tidak menerima hukuman yang 

diberikan dan mempunyai perasaan dendam 

 

9 Menurut peserta 

didik, apa sajakah 

faktor pendukung 

dari penerapan 

hukuman oleh 

pendidik? 

Sesama peserta didik, seperti ada peserta didik 

yang berusaha datang lebih awal namun ada 

siswa yang datang terlambat tanpa hukuman 

dan dibiarkan saja oleh pendidik. 

 

10 Menurut peserta 

didik, apa sajakah 

faktor penghambat 

dari penerapan 

hukuman oleh 

pendidik? 

Orangtua, sebab tidak menerima anaknya 

diberikan hukuman padahal orangtua tidak 

mengetahui kelakuan anaknya di sekolah 

 

11 Apakah peserta didik 

merasa keberatan 

dengan hukuman 

yang diberikan? 

Mengapa! 

Ada yang tidak keberatan, sebab peserta didik 

sadar diri karena melanggar aturan dan pantas 

menerima hukuman tersebut. ada yang 

keberatan, seperti: peserta didik yang keras 

kepala dan merasa tidak mau ditegur 

 

 

1 Menurut peserta 

didik, apa yang 

dimaksud dengan 

hukuman? 

Menurut saya. Hukuman itu berupa ganjaran 

untuk peserta didik yang berbuat salah atau 

melanggar aturan. 

Sriwulandari 

Abraham Peserta 

didik kelas XII, 

Senin 13 Juli 2020 

Jam 18.40 – 19.04 

WITA 

Wawancara 

Online 

2 Apa sajakah 

pelanggaran yang 

dilakukan peserta 

didik sehingga 

diberikannya 

hukuman? 

a. Memakai rok sekolah hanya sampai 

betis dikarenakan ingin mengikuti 

trending. 

b. Memakai jilbab warna selain warna 

putih dan coklat tua dikarenakan 

jilbabnya kotor dan dicuci. 

c. Terlambat di karenakan bangun 

kesiangan sebab main gadget sampai 

larut malam. 

d. Mencoba merokok dalam kelas karena 

lowong jam pelajaran. 

e. Disaat jam pelajaran berlangsung 

hanya terfokuskan dengan gadget 

3 Apa sajakah bentuk-

bentuk hukuman 

yang biasa diberikan 

oleh pendidik? 

a. Berdiri di bawah tiang bendera karena 

tidak membuat tugas pekerjaan rumah 

(PR). 

 



b. Memberikan surat panggilan orangtua 

karena tidak masuk sekolah selama 1 

minggu dan terlambat selama 1 

minggu. 

c. Menghafal asmaul husna, hafalan 

surah dan menulis ayat karena 

terlambat. Jadi dengan hukuman 

tersebut kami lebih disiplin akan aturan 

dan merasa hukuman itu pantas. 

4 Bagaimana pendapat 

peserta didik 

bahwasannya suatu 

hukuman yang 

diberikan dapat 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Menurut saya dengan diberikannya hukuman 

membuat kita sadar akan kesalahan yang kami 

perbuat terhadap pendidik dan termotivasi 

menjadi lebih terbentuk karakter kami. 

 

5 Menurut peserta 

didik, bagaimana 

cara pendidik 

menerapkan 

hukuman yang 

diberikan untuk 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Menurut saya melihat pola pikir yang ada 

bahwasannya kami lebih mendengarkan 

teguran yang lemah lembut tapi tegas dari pada 

teguran yang kasar dan membuat kami tidak 

mendengarkan/tidak perduli. 

 

6 Apakah hukuman 

yang diterapkan oleh 

pendidik cukup 

efektif? Mengapa! 

Menurut saya, efektif karena hukuman 

membuat kami jadi lebih sadar akan aturan, 

tidak ada pendidik yang yang memukul hingga 

bengkak dan berdarah 

 

7 Menurut peserta 

didik, apakah 

penerapan hukuman 

oleh pendidik 

memiliki dampak 

positif? Mengapa! 

iya, dengan diberikannya hukuman itu kami 

jadi sadar terhadap kesalahan yang tidak 

mengikuti aturan. Apabila kami melanggar 

lagi, kami jadi malu dengan teman-teman yang 

lain makanya banyak yang berubah dengan 

adanya hukuman.  seperti hukuman skorsing. 

 

8 Menurut peserta 

didik, apakah 

penerapan hukuman 

oleh pendidik 

memiliki dampak 

negatif? Mengapa! 

iya, karena hukuman membuat kami merasa 

takut pada guru tertentu dan merasa malu 

kepada teman-teman.  Seperti pendidik 

memberikan teguran keras di lingkungan 

sekolah. 

 

9 Menurut peserta 

didik, apa sajakah 

faktor pendukung 

dari penerapan 

hukuman oleh 

pendidik? 

Kepala Madrasah, karena hukuman yang 

dibuat dari kepala sekolah dan pendidik yang 

terlibat membantu. Masyarakat, sekolah 

berada ditengah masyarakat, ketika peserta 

didik teriak-teriak dan pendidik menegur tapi 

dari peserta didik tidak memperdulikan dan 

 



pada akhirnya masyarakat melaporkan 

keesokan harinya kepada kepala sekolah 

karena ada masyarakat yang sedang sakit. 

Orangtua, ketika anaknya tidak membuat 

pekerjaan rumah (PR) dari orangtua 

mendukung untuk diberikan hukuman agar 

menjadi rajin. Karena ada beberapa orangtua 

yang tidak perduli dengan sikap anaknya 

10 Menurut peserta 

didik, apa sajakah 

faktor penghambat 

dari penerapan 

hukuman oleh 

pendidik? 

Orangtua, ketika anaknya diberikan hukuman 

orangtua tidak menerima, karena hukuman 

yang diberikan pendidik berupa pukulan yang 

membuat anaknya terluka sehingga pendidik 

tersebut diskorsing dari sekolah. Padahal 

maksud orangtuanya hukum saja tapi tidak 

melampaui batas. seperti hukuman pukalan 

yang membuat anaknya terluka di bagian betis 

kaki. 

 

11 Apakah peserta didik 

merasa keberatan 

dengan hukuman 

yang diberikan? 

Mengapa! 

Tidak, karena kami menerima adanya 

hukuman ringan bukan hukuman fisik. Jika 

ada hukuman fisik yang berlebihan atau tidak 

sesuai pasti orang tua akan menuntut. 

 

 

1 Menurut peserta 

didik, apa yang 

dimaksud dengan 

hukuman? 

Hukuman adalah suatu ganjaran yang 

diberikan kepada peserta yang melanggar 

aturan kaerna kita hidup di negara yang penuh 

aturan. 

 

Fatwa 

Minalyansya 

Tolas Peserta 

didik kelas XII 

Kamis, 16 Juli 

2020 Jam 11.30 – 

11.50 WITA 

Lokasi: Rumah 

peserta didik Desa 

Buku Induk Jaga 

IV kec. Belang 

2 Apa sajakah 

pelanggaran yang 

dilakukan peserta 

didik sehingga 

diberikannya 

hukuman? 

a. Bolos sekolah karena faktor dari luar 

biasanya merokok dan minum. Jadi 

sempatkan waktu mereka bolos 

sekolah untuk pergi mencari wifi dan 

main playstation (PS). 

b. Tidak masuk jam pelajaran sebab 

hanya diam di kantin sekolah. Karena 

bosan, tidak perduli sampai mereka 

keluar, makan di kantin dan malas 

belajar. Selain itu, tergantung juga 

sifat dari peserta didik. Tindakan dari 

pendidik yaitu diserahkan langsung 

kepada kepala sekolah. 

c. Tidak mendengarkan kata pendidik. 

Seperti pendidik menerangkan dan 

peserta didik tidak perduli karena 

hanya sibuk bermain di belakang 



kelas. Pendidik tidak terlalu tegas 

sehingga dari peserta didik tidak 

perduli. Kalau pendidik yang tegas, 

maka dari peserta didik menghormati. 

Ketika pendidik tidak dapat 

mengatasinya maka langsung 

diserahkan kepada kepala sekolah. 

Jadi kepala sekolah yang mengambil 

tindakan. Tindakan dari kepala 

sekolah yaitu teguran/marah dan 

menasehati. 

d. Membawa handphone karena mengisi 

jam lowong pelajaran. Kalau 

membawa Hp peserta didik tidak 

memperhatikan penjelasan dari 

pendidik. Selain itu, peserta didik 

hanya menonton video-video negatif. 

3 Apa sajakah bentuk-

bentuk hukuman yang 

biasa diberikan oleh 

pendidik? 

Berupa teguran, tindakan dan surat panggilan 

orangtua. Seperti contohnya teguran, ketika 

bolos sekolah ditegur masih dibuat lagi 

selama tiga kali; mengambil tindakan; surat 

panggilan orangtua seperti kepala sekolah 

selalu berkata kepada kami “lebih baik 

memberikan pelajaran kepada 1 peserta didik 

yang mengikuti aturan dari pada banyak 

peserta didik tapi tidak mengikuti aturan. 

Diberikannya hukuman, hanya itu yang dapat 

pendidik lakukan karena pendidik juga 

mempertimbangkan sikap peserta didik 

zaman sekarang yang memiliki attitude 

kurang baik, misalnya hanya karena 

mendapat tindakan keras atas kesalahan yang 

dilakukan peserta didik. 

 

4 Bagaimana pendapat 

peserta didik 

bahwasannya suatu 

hukuman yang 

diberikan dapat 

meningkatkan 

kedisiplinan? 

Seperti jarang masuk kelas, telah dapat 

pembinaan (secara spiritual dan emosional) 

juga dari orangtua karena ia berpikir orangtua 

dengan susah payahnya demi 

menyekolahkannya sampai berubah dan lebih 

giat belajar. Tapi ketika orangtua tidak 

didorong maka kembali lagi kepada peserta 

didik. 

 

5 Menurut peserta 

didik, bagaimana cara 

pendidik menerapkan 

hukuman yang 

diberikan untuk 

Pembinaan, apabila ada peserta didik yang 

melanggar aturan akan di perlihatkan ketika 

diberikannya hukuman kepada peserta didik 

yang lain agar tidak ada lagi yang meniru 

perbuatannya. 

 



meningkatkan 

kedisiplinan? 

6 Apakah hukuman 

yang diterapkan oleh 

pendidik cukup 

efektif? Mengapa! 

iya, karena banyak peserta didik berubah 

dengan hukuman tersebut sehingga 

mempunyai peningkatan. Apabila tidak 

adanya hukuman maka peserta didik lebih 

tidak perduli dengan adanya aturan sekolah. 

Dengan adanya hukuman peserta didik jadi 

lebih disiplin 

 

7 Menurut peserta 

didik, apakah 

penerapan hukuman 

oleh pendidik 

memiliki dampak 

positif? Mengapa! 

Peserta didik jadi takut untuk mengulangi lagi 

pelanggaran. 

 

8 Menurut peserta 

didik, apakah 

penerapan hukuman 

oleh pendidik 

memiliki dampak 

negatif? Mengapa! 

Iya, resiko memukul berlebihan karena 

orangtua yang menjadi simpang siur dengan 

pendidik. 

 

9 Menurut peserta 

didik, apa sajakah 

faktor pendukung dari 

penerapan hukuman 

oleh pendidik? 

Pendidik mengadakan rapat orangtua peserta 

didik untuk membicarakan hukuman ketika 

melanggar aturan agar tidak diberikan 

hukuman peserta didik harus mematuhi aturan 

serta orangtua. 

 

10 Menurut peserta 

didik, apa sajakah 

faktor penghambat 

dari penerapan 

hukuman oleh 

pendidik? 

Tidak ada yang menghambat hukuman itu 

karena semua pihak menyetujui. 

 

11 Apakah peserta didik 

merasa keberatan 

dengan hukuman 

yang diberikan? 

Mengapa! 

Keberatan, ketika peserta didik yang sering 

dipukul seperti selalu bolos dan dipukul terus 

menerus. Tidak keberatan karena agar peserta 

didik ada perubahan. 
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Wawancara Bersama Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang 
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Wawancara Bersama Pendidik Mata Pelajaran selaku juga Tenaga Administrasi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Peserta Didik kelas X IPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama peserta didik kelas XI IPA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama peserta didik kelas XII IPA 
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