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SARI 

Taqiyya, Uly Inayati. 2013. Skripsi, Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem 

Poin dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Siswa pada SMA N 1 Jekulo 

Kudus. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. 

Kata Kunci: kebijakan, sistem poin, pelanggaran 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kenakalan remaja yang semakin 

meninggi terutama di lingkungan sekolah. Banyaknya siswa yang melanggar tata 

tertib sekolah menuntut sekolah untuk memberikan hukuman atau sebuah 

peringatan bagi si pelanggar. Untuk menghindari kekerasan fisik dan hukuman 

lain yang tidak mendidik, sekolah membuat kebijakan sistem poin. Pokok 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) jenis pelanggaran apa 

yang dominan dilakukan oleh siswa SMA N 1 Jekulo Kudus, 2) adakah 

keefektifan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran siswa SMA N 1 

Jekulo Kudus, 3) manfaat apa yang diperoleh setelah sekolah menerapkan sistem 

poin, 4) kendala-kendala apa yang dihadapi pihak sekolah dalam menerapkan 

sistem poin. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui jenis pelanggaran 

yang dominan dilakukan oleh siswa SMA N 1 Jekulo Kudus, 2) untuk mengetahui 

ada dan tidaknya keefektifan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran 

siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus, 3) untuk mengetahui manfaat yang diperoleh 

setelah sekolah menerapkan sistem poin, 4) untuk mengetahui kendala-kendala 

yang dihadapi pihak sekolah dalam menerapkan sistem poin. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di SMA N 

1 Jekulo Kudus. Informan penelitian adalah Wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan, kepala sekolah, perwakilan guru dan perwakilan siswa. Fokus 

penelitian ini adalah 1) penerapan sistem poin dalam tata tertib SMA N 1 Jekulo 

Kudus, 2) manfaat yang diperoleh setelah sekolah menerapkan sistem poin, 3) 

kendala-kendala penerapan sistem poin dalam tata tertib SMA N 1 Jekulo Kudus. 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis interaktif fungsional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) jenis pelanggaran yang dominan 

dilakukan siswa SMA N 1 Jekulo Kudus adalah terlambat dan tidak masuk 

sekolah tanpa keterangan. Hal itu disebabkan berbagai faktor, termasuk karakter 

anak itu sendiri yang susah diatur, 2) penerapan sistem poin sangat efektif untuk 

mengurangi tingkat pelanggaran siswa. Pelanggaran yang dilakukan siswa 

semakin hari semakin berkurang. Pelaksanaan sistem poin baru berjalan satu 

tahun, jadi belum berjalan maksimal. Masih ada siswa yang melanggar. Tetapi 

walupun sedikit, sistem poin sangat berpengaruh pada perilaku siswa, 3) manfaat 

yang diperoleh setelah penerapan sistem poin adalah membuat siswa lebih disiplin 

dan ada kejelasan tentang catatan pelanggaran siswa. Jadi dapat memudahkan 

untuk pemberian peringatan, 4) kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah 

dalam penerapan sistem poin adalah karakter siswa dan kecenderungan siswa 
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yang suka mengikuti trend. Selain itu juga kurangnya dukungan dari orang tua 

murid. 

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem 

poin di SMA N 1 Jekulo Kudus belum berjalan maksimal, karena masih ada siswa 

yang melanggar tata tertib. Penerapan sistem poin mempunyai banyak manfaat 

terutama bagi siswa. Penerapan sistem poin juga tak luput dari kendala-kendala 

yang dihadapi pihak sekolah. Saran penulis agar penerapan sistem poin 

dimusyawarahkan kembali dan dilakukan evaluasi, agar pelaksanaan tahun 

berikutnya bisa berjalan maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini banyak kita jumpai berbagai masalah yang timbul 

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

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

timbul masih sangat banyak. Salah satunya yaitu masalah yang berkaitan dengan 

kenakalan remaja di sekolah. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak 

ke masa dewasa (Gunarsa dkk, 2007:06). Pada saat masa peralihan seperti ini, 

cara berpikir remaja cenderung labil. Mereka sering mengikuti tingkah teman 

sebayanya, tanpa berpikir benar atau salah. Yang terpenting adalah kepuasan pada 

diri mereka. Remaja sekarang lebih cenderung bersenang-senang dan berfoya-

foya. Mereka tidak mempedulikan akibat dari apa yang mereka lakukan. 

Kenakalan remaja merupakan suatu pelanggaran atau kejahatan yang 

dilakukan oleh anak muda atau remaja. Kenakalan remaja sering sekali terjadi 

akhir-akhir ini. Baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 

Dalam hal ini orang tua dituntut untuk lebih mengawasi tingkah laku anak-

anaknya. Akhir-akhir ini kenakalan remaja makin meningkat. Orang tua 

setidaknya selalu mengontrol perkembangan anak-anaknya. Dengan begitu anak 

akan lebih berhati-hati dalam bertindak, karena ada pengawasan dari orang 

tuanya. Para remaja biasanya lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah 

bersama teman-teman sebayanya daripada menghabiskan waktu di rumah.  
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Selain melakukan kenakalan di luar lingkungan sekolah, banyak pula 

remaja yang masih melakukan kenakalan di lingkungan sekolah. Masa SMA 

adalah masa dimana remaja sering melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib 

sekolah. Tata tertib merupakan ketentuan yang harus dipatuhi dan diikuti bersama. 

Tata tertib sekolah berfungsi untuk: 

a. Diikuti dan ditaati bersama 

b. Sebagai pengontrol dalam tindakan 

c. Mengingatkan  

d. Meningkatkan kedisiplinan 

e. Memberi motivasi untuk berbuat dan bertindak positif 

f. Menanamkan kecintaan dan rasa memiliki terhadap sekolah 

g. Patokan dan acuan dalam setiap tindakan 

(Hasnun, 2010:61) 

Dalam kenyataannya, tata tertib sekolah saat ini banyak sekali yang 

diabaikan oleh para siswa. Siswa tidak mempedulikan apa yang dilarang dalam 

sekolah. Mereka lebih senang bertindak sesuai kemauan sendiri. Tidak di pungkiri 

tingkat kenakalan remaja di sekolah saat ini semakin meningkat. Dari pelanggaran 

terkecil bahkan sampai pelanggaran yang besar. Contoh pelanggaran kecil 

misalnya saja cara mereka berpenampilan. Banyak siswa SMA sekarang yang 

seragam sekolahnya dibuat tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Mereka lebih 

memilih membuat seragam yang sesuai karakter mereka masing-masing atau 

bahkan mengikuti trend mode saat ini. Masalah potongan rambut yang tidak 

sewajarnya, masalah warna sepatu dan lain sebagainya. 
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Selain pelanggaran kecil seperti di atas, penulis juga menemukan  

pelanggaran yang cukup serius yang dilakukan oleh siswa di SMA. Salah satunya 

yaitu merokok. Saat ini rokok merupakan hal yang lazim untuk di konsumsi, 

bukan hanya kalangan dewasa tapi juga remaja bahkan terparahnya adalah anak-

anak. Merokok juga bukan hanya khusus bagi kaum laki-laki tetapi juga kaum 

perempuan sudah banyak yang ikut mengkonsumsinya. Selain merokok juga 

masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh siswa sekolah menengah. Antara 

lain minum minuman keras, kepemilikan narkotika, bahkan tawuran yang masih 

sering terjadi akhir-akhir ini. Bukan hanya di kota-kota besar, kota-kota kecil pun 

masih banyak SMA yang siswanya masih melakukan pelanggaran. 

Dari berbagai pelanggaran peraturan sekolah yang sering terjadi, menuntut 

sekolah untuk memberikan peringatan atau hukuman seefektif mungkin untuk 

menanggulangi peningkatan pelanggaran peraturan sekolah yang dilakukan oleh 

siswa. Hukuman merupakan salah satu alat yang digunakan untuk meningkatkan 

perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan (Gaza, 

2012:17). Sekolah harus membuat jera para siswa yang telah melanggar peraturan 

sekolah dengan berbagai cara. Dari mulai peringatan lisan dari guru, kemudian 

pemanggilan orang tua ke sekolah, bahkan sampai memberikan hukuman fisik 

pada siswa. Seperti menjewer, mencubit, bahkan memukul. Tapi dalam 

perkembangan dunia pendidikan, peringatan berupa hukuman fisik dirasa tidak 

efektif karena dapat menimbulkan efek negatif bagi korban (Susana, 2007:19).  

Hukuman fisik justru membuat tertekan korban dan mengganggu kondisi 

psikisnya. Selain itu hukuman fisik ditakutkan akan menjurus pada tindak 
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kekerasan, seperti  yang lagi marak akhir-akhir ini. Siswa yang sering mendapat 

tindak kekerasan akan selalu berada dalam kedaan terancam dan mencekam yang 

menyebabakan pola pikir mereka menjadi pendek. Mereka akan cepat mengambil 

keputusan tentang apa yang diinginkannya tanpa memikirkan akibatnya bagi 

dirinya sendiri atau bagi orang lain. Selain itu, jika guru salah memberikan 

hukuman akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi siswa. Banyak siswa 

yang murung dan tidak lagi bersemangat melanjutkan sekolah karena prilaku 

gurunya yang sering memberi hukuman fisik padanya (Gaza, 2012:40-43). 

Apa pun bentuk hukuman yang diberikan pada siswa sebaiknya bersifat 

positif sehingga hasilnya pun berbuah positif pada siswa. Sebab, jika 

hukuman berlandaskan pada hal-hal negatif, bukan tidak mungkin akan 

menimbulkan hal negatif pula (Gaza, 2012:104). 

 

Dari kutipan di atas sekolah dirasa perlu mencari solusi terhadap 

permasalahan yang sedang marak terjadi. Sekolah harus membuat hukuman 

positif yang efeknya tetap membuat jera para pelanggar tata tertib sekolah. Salah 

satunya dengan menerapkan sistem poin. Sistem poin adalah suatu kebijakan yang 

diambil sekolah guna mengurangi tingkat pelanggaran yang di lakukan oleh 

siswa. Sistem poin ini diberlakukan pada tata tertib sekolah. Dalam tata tertib 

sekolah setiap kesalahan atau pelanggaran di kenakan poin yang berbeda-beda 

sesuai dengan tingkat kesalahannya. Setiap siswa yang melanggar peraturan akan 

diberikan poin sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Poin itu akan bertambah 

jika siswa melakukan pelanggaran kembali. Ada batasan maksimal poin yang 

akan membuat siswa dikeluarkan dari sekolah. Setiap siswa yang mendapatkan 

poin akan diberitahukan pada orang tuanya. Dengan begitu akan terjalin 

kerjasama antara orang tua siswa dengan pihak sekolah (Tjalia dkk, 2004:38). 
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Orang tua dapat ikut mengawasi anaknya untuk tidak melakukan pelanggaran 

kembali. 

Sistem poin dalam tata tertib sekolah ini dirasa cukup efektif untuk 

meningkatkan ketertiban siswa di sekolah. Kelebihan dari sistem poin ini 

diantaranya dapat menaggulangi tindak kekerasan fisik yang mungkin terjadi di 

sekolah. Selain itu juga terjalinnya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang 

tua siswa dalam mengawasi anaknya sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran 

di sekolah. Sistem poin ini juga tidak menimbulkan efek yang negatif bagi para 

siswa. Dengan adanya kebijakan ini, siswa dapat lebih berhati-hati dalam 

bertingkah laku di sekolah. Siswa akan berfikir kembali untuk melakukan 

kesalahan atau pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. 

Sekolah yang telah menggunakan sistem poin dalam tata tertibnya yaitu 

SMA N 1 Jekulo Kudus. SMA N 1 Jekulo Kudus merupakan satu-satunya 

Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di kecamatan Jekulo. Kecamatan ini 

berada di sebelah timur kota kudus. Letaknya lumayan jauh dari pusat kota. Tetapi 

hal ini tidak berpengaruh terhadap kedisiplinan para warga sekolah. Sekolah ini 

mempunyai peraturan yang cukup ketat. Terbukti dengan telah diberlakukannya 

sistem poin pada tata tertib sekolah, yang tidak semua sekolah 

memberlakukannya. Di sekolah menengah ini sistem poin telah dijalankan awal 

tahun ajaran 2012/2013. SMA N 1 Jekulo Kudus telah memberikan poin pada 

setiap tata tertibnya. Poin yang dicantumkan berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

pelanggaran yang dilakukan. SMA N 1 Jekulo Kudus memberi batasan poin 

maksimal yaitu 100. Jika siswa telah mencapai poin maksimal siswa akan 
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dikeluarkan dari sekolah. Dalam poin-poin tertentu siswa akan mendapat 

peringatan dari guru. 

 Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM POIN 

DALAM MENGURANGI TINGKAT PELANGGARAN SISWA PADA 

SMA N 1 JEKULO KUDUS 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang diambil dari 

penelitian ini adalah 

1. Jenis pelanggaran apa yang dominan dilakukan oleh siswa SMA N 1 

Jekulo Kudus? 

2. Adakah keefektifan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran 

siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus? 

3. Manfaat apa yang diperoleh setelah sekolah menerapkan sistem poin? 

4. Kendala-kendala apa yang dihadapi pihak sekolah dalam menerapkan  

sistem poin? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai penulis adalah:  

1. Untuk mengetahui jenis pelanggaran yang dominan dilakukan oleh 

siswa SMA N 1 Jekulo Kudus. 
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2. Untuk mengetahui ada dan tidaknya keefektifan sistem poin dalam 

mengurangi tingkat pelanggaran siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus. 

3. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh setelah sekolah menerapkan 

sistem poin. 

4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam 

menerapkan sistem poin. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi mahasiswa jurusan 

Politik dan Kewarganegaraan 

b. Memberi tambahan pengetahuan dan wawasan tentang penerapan sistem 

poin di sekolah 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan 

mengenai penerapan sistem poin di sekolah 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan perbandingan bagi 

siapa saja yang akan melakukan penelitian tentang penerapan sistem poin 

di sekolah 
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E. Batasan Istilah 

1. Implementasi 

Definisi dari implementasi adalah pelaksanaan, penerapan tentang hal 

yang telah disepakati bersama 

2. Penerapan  

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan (KBBI, 2012:725). 

3. Sistem Poin 

Sistem poin adalah respons negatif yang diberikan kepada siswa, 

yaitu berupa pemberian peringatan. Sistem poin diterapkan dalam tata 

tertib SMA N 1 Jekulo Kudus. Setiap siswa yang melanggar tata tertib 

dinyatakan dalam poin sesuai ketentuan yang telah ada. Poin tersebut akan 

diakumulasikan apabila siswa kembali melakukan pelanggaran. 

4. Pelanggaran 

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang artinya bertentangan. 

Pelanggaran adalah perbuatan (perilaku) melanggar (KBBI, 2012:478). 

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap tata tertib 

sekolah yang dilakukan siswa SMA N 1 Jekulo Kudus.  

5. SMA N 1 Jekulo Kudus 

Sekolah Menengah Atas ini berada di salah satu kecamatan di 

kabupaten Kudus, yaitu kecamatan Jekulo. Tepatnya di Jalan Kudus-pati 

Km 10 No 34 desa Klaling Jekulo Kudus. SMA N 1 Jekulo Kudus 

merupakan satu-satunya SMA Negeri yang berada di kecamatan Jekulo. 
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SMA N 1 Jekulo Kudus adalah sekolah dimana penulis akan melakukan 

penelitian tentang penerapan sistem poin. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi merupakan garis besar isi dalam skripsi yang 

bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi secara 

keseluruhan. Sistematika skripsi dalam penelitian Implementasi Kebijakan 

Penerapan Sistem Poin dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Siswa pada 

SMA N 1 Jekulo Kudus adalah sebagai berikut: 

1. Bagian awal skripsi 

Bagian ini berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

motto dan  persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan lampiran. 

2. Bagian isi skripsi meliputi : 

a. BAB I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, penegasan 

istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

b. BAB II Tinjauan Pustaka. Berisi tentang Pemberian Penguatan 

(Reinforcement), Hukuman (Punishment), Definisi Sistem Poin, dan 

Pelanggaran Tata Tertib. 

c. BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, 

objek penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan 

teknik pengumpulan data. 

d. BAB IV berisi tentang hasil dan pembahasan. 

e. BAB V penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran 
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3. Bagian penutup skripsi 

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung 

dalam skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pemberian Penguatan (reinforcement) 

1. Definisi Pemberian Penguatan (Reinforcement) 

Penguatan (Reinforcement) adalah respons positif yang diberikan 

oleh guru terhadap perilaku positif yang telah dicapai anak didiknya, 

dengan tujuan mempertahankan perilaku positif tersebut atau bahkan 

meningkatkannya (Marno dkk, 2009:132). 

Penguatan (Reinforcement) merupakan peristiwa yang 

mempertahankan atau meningkatkan kemungkinan respon (Rifa’i dkk, 

2011:168). Para pakar psikologi telah menemukan bahwa perilaku 

seseorang dapat dibentuk kurang lebih sama melalui penerapan 

penguatan positif dan negatif. 

Menurut Walker (dalam Gaza, 2012:23-24), jenis reinforcement 

dibedakan menjadi sebagai berikut: 

a. Primary reinforcers merupakan reinforcer yang berpengaruh 

langsung pada kondisi fisiologis seperti makanan pada saat lapar, air 

pada saat haus, tidur pada saat lelah. 

b. Secondary reinforcer merupakan reinforcer yang berpengaruh 

apabila diasosiasikan dengan primary reinforcer. Setelah proses 

asosiasi terjadi, secondary reinforcer memiliki pengaruh untuk 

mengurangi atau meningkatkan kemungkinan munculnya respons. 
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c. Contingent reinforcers merupakan reinforcer yang hanya mampu 

mengubah perilaku seseorang ketika seseorang tahu perilaku mana 

yang akan diberi reinforcer, atau stimuli yang bermakna reinforcer 

ini hanya diberikan saat siswa memunculkan respons yang 

diharapkan. 

d. Positive reinforcers yaitu penguatan yang diberikan pada siswa 

berupa hal-hal yang baik dan menyenangkan sehingga siswa akan 

memunculkan kembali perilaku yang diharapkan karena 

mendapatkan kesenangan setelah memunculkan perilaku tersebut. 

Respons yang diberikan terhadap anak didik berbeda-beda. Dapat 

berupa respons positif atau respons negatif. Respons positif seperti 

halnya memberi hadiah atau memberikan pujian. Sedangkan respons 

negatif seperti memberikan hukuman (punishment) atau peringatan. 

Namun dari kedua respons tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu 

untuk mengubah perilaku seseorang. Respons positif bertujuan agar 

tingkah laku seseorang yang sudah baik frekuensinya dapat berulang atau 

malah bertambah. Respons negatif betujuan agar tingkah laku seseorang 

yang tidak baik frekuensinya dapat berkurang bahkan hilang. Pemberian 

respon ini yang disebut dengan “pemberian penguatan” (Djamarah, 

2000:100). 

Pemberian penguatan(Reinforcement) dapat dilakukan dengan 

verbal maupun non verbal, dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, 
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kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respons negatif (Mulyasa, 

2010:78). 

Beberapa komponen keterampilan memberikan penguatan adalah: 

a. Penguatan verbal 

Penguatan berupa kata-kata pujian, dukungan, dan pengakuan atas 

kinerja siswa. Penguatan verbal dapat dinyatakan dalam dua bentuk 

yaitu kata-kata dan kalimat. 

b. Penguatan gestural 

Penguatan berupa gerakan  badan dan mimik muka seperti memberi 

senyuman, tepuk tangan dan lain sebagainya. Seringkali penguatan 

gestural digunakan secara bersamaan dengan penguatan verbal. 

c. Penguatan mendekati anak 

Guru mendekati siswa atau kelompok siswa saat sedang mengerjakan 

tugas. Ini akan membuat siswa merasa diperhatikan oleh gurunya. Hal 

ini akan memotivasi siswa agar lebih rajin. 

d. Penguatan sentuhan 

Teknik ini harus mempertimbangkan umur, jenis kelamin, dan latar 

belakang kebudayaan setempat. Penguatan sentuhan diantaranya 

menepuk pundak siswa, menjabat tangan siswa dan masih banyak 

lagi. 

e. Penguatan dengan kegiatan menyenangkan 

Anak-anak sangat menyukai kegiatan belajar yang mengasikkan. 

Untuk membangkitkan semangat siswa, guru dapat memilih kegiatan-
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kegiatan yang menyenangkan. Penguatan ini misalnya, anak yang 

berprestasi dalam hasil belajarnya ditunjuk sebagai pemimpin 

kelompok belajar. 

f. Penguatan simbol atau benda 

Jenis simbol atau benda yang diberikan kepada siswa harus sesuai dan 

diselaraskan dengan usia anak didik tersebut. 

(Marno, 2009:135-137) 

Pemberian penguatan yang tidak tepat akan berdampak pada 

perilaku yang akan kita bentuk. Ada empat cara dalam menentukan 

kapan jadwal reinforcement itu diberikan yaitu:  

a. Fixed Ratio Schedule (FR) adalah penguatan diberikan hanya jika 

siswa mampu mencapai jumlah respons tertentu dalam perilaku yang 

ditargetkan. 

b. Variable Ratio Schedule (VR) adalah memberikan penguat perilaku 

selang waktu tertentu. 

c. Fixed Interval Schedule adalah pemberian penguatan berdasarkan 

waktu tetap yang telah ditentukan dan disepakati. 

d. Variable Interval Schedule adalah pemberian reinforcement jika siswa 

berhasil melakukan sesuatu yang baik setelah lebih banyak melakukan 

hal-hal yang tidak baik.  

(Gaza, 2012:25-26) 
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B. Hukuman (Punishment) 

1. Pengertian Hukuman (punishment) 

Menurut Malik Fadjar (dalam Yanuar, 2012:15), hukuman 

(punishment) sering dimaknai sebagai usaha edukatif yang digunakan 

untuk memperbaiki dan mengarahkan anak ke arah yang benar, bukan 

praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas. 

Menurut Ahmadi dan Uhbiyati (dalam Yanuar, 2012:16), hukuman 

merupakan suatu perbuatan, dimana kita secara sadar dan sengaja, 

menjatuhkan nestapa kepada orang lain, yang mana baik dari segi 

kejasmanian maupun kerohanian, orang lain tersebut mempunyai 

kelemahan bila dibandingkan dengan diri kita. 

Hukuman merupakan salah satu alat dari sekian banyak alat lainnya 

yang digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan 

mengurangi perilaku yang tidak diinginkan (Gaza, 2012:17). 

Hukuman adalah konsekuensi yang tidak memperkuat (dalam arti 

memperlemah) perilaku. Hukuman dimaksudkan untuk memperlemah atau 

meniadakan perilaku tertentu dengan cara menggunakan kegiatan yang 

tidak diinginkan (Rifa’i, 2011:121). 

Dari berbagai definisi hukuman diatas, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa yang disebut hukuman (punishment) adalah tindakan 

yang dilakukan seseorang untuk memberi peringatan kepada seseorang 

yang telah berbuat salah. Hukuman bisa diterima oleh siapa saja, tak 
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terkecuali para siswa. Siswa yang biasanya melanggar peraturan di sekolah 

akan mendapat hukuman dari guru atau pihak sekolah. 

Hakikat hukuman (punishment) adalah alat atau metode pendidikan 

yang digunakan seseorang untuk memotivasi anak agar memperbaiki 

kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan adanya pemberian hukuman 

bagi anak/siswa akan membuat mereka mampu merenungkan kesalahan 

mereka dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan akan berbuat 

baik bagi dirinya sendiri dan orang lain di kemudian hari. Dalam memberi 

hukuman pada anak, orang tua tidak boleh sewenang-wenang dan 

berdasarkan balas dendam karena itu hanya akan menyakiti anak. 

Hukuman bisa dikatakan efektif apabila telah berhasil membuat seseorang 

menyesal atas perbuatan salahnya dan memotivasi untuk berbuat baik di 

kemudian hari karena kesadaran hatinya (Yanuar, 2012:18-19). 

Menurut kesepakatan para pakar pendidikan, ada tiga fungsi 

hukuman bagi anak, yaitu: 

a. Fungsi Restriktif 

Artinya hukuman dapat menghalangi terulangnya kembali perilaku 

anak yang tidak diinginkan. 

b. Fungsi Pendidikan 

Artinya hukuman yang diterima anak merupakan pengalaman bagi anak 

yang dapat dijadikan pelajaran berharga. 

c. Fungsi Motivasi 
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Artinya hukuman dapat memperkuat motivasi anak untuk menghindari 

perilaku yang tidak diinginkan. 

(Gaza, 2012:63-64) 

Menurut Gaza (2012:48-50) prosedur standar memberikan 

hukuman adalah sebagai berikut: 

a. Jenis hukuman yang diberikan perlu disepakati di awal bersama anak. 

b. Jenis hukuman yang diberikan harus jelas sehingga anak dapat 

memahami dengan baik konsekuensi kesalahan yang ia lakukan. 

c. Hukuman harus dapat terukur keberhasilannya dalam mengubah prilaku 

anak. 

d. Hukuman harus disampaikan dengan cara yang menyenangkan, dan 

tidak memunculkan trauma yang berkepanjangan pada anak. 

e. Hukuman tidak berlaku jika ada stimulus di luar kontrol. 

f. Hukuman dilaksanakan secara konsisten agar siswa tidak menemukan 

celah untuk berbuat hal yang tidak diinginkan lagi. 

g. Hukuman harus segera diberikan jika perilaku yang tidak diinginkan 

muncul. 

Selain itu, ada hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan 

hukuman yaitu sebagai berikut: 

a. Sebelum menghukum sebaiknya guru menentukan terlebih dulu target 

apa yang akan dibentuk sehingga bisa menentukan mana perilaku yang 

tepat untuk mendapat hukuman dan mana perilaku yang akan mendapat 

penguatan. 



18 
 

 
 

b. Setelah perilaku yang diinginkan disepakati, tahap berikutnya yang 

dilakukan adalah menganalisis situasi. 

c. Tentukan frekuensi, intensitas, dan durasi perilaku yang tepat untuk 

mendapatkan hukuman sehingga jika frekuensinya tidak mencapai 

standar, pemberian hukuman bisa dihindari dan sebaliknya. 

d. Setelah program hukuman berjalan, sebaiknya dilakukan evaluasi 

bagaimana efektivitas hukuman tersebut, dan pengaruhnya terhadap 

pembentukan perilaku positif siswa. 

e. Tahap terakhir adalah guru harus menentukan berapa lama kegiatan 

menghukum ini dijalankan. 

f. Proses pemberian hukuman juga harus dihentikan jika dirasa sudah 

cukup untuk dihentikan. 

g. Mengganti hukuman dengan pemberian penguatan pada siswa sehingga 

perilaku positif tetap muncul dan berkelanjutan. 

2. Prinsip Hukuman 

Menurut Gaza (2012:17) prinsip hukuman adalah menghilangkan 

kenyamanan siswa melakukan kesalahan, dengan cara memberikan risiko-

risiko tidak nyaman secara langsung jika siswa melakukan keslahan 

tersebut. 

a. Prinsip Hukuman Menurut M.J. Langeveld 

Prinsip hukuman menurut M.J. Langeveld adalah prinsip Punitur, Quia 

Peccatum Est yang artinya dihukum karena telah bersalah, dan Punitur, 

ne Peccatum yang artinya dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan 
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b. Prinsip Hukuman Menurut para Pakar Pendidikan secara Umum 

Ada 6 prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan 

hukuman kepada anak yaitu: 

1) Tetapkan hukuman 

2) Jangan menunda hukuman 

3) Berikan hukuman yang sesuai 

4) Perhatikan batas waktunya 

5) Tunjukkan akibat alaminya 

6) Berikan penghargaan atas usahanya 

c. Prinsip Hukuman Menurut M. Ngalim Purwanto 

Prinsip hukumannya adalah: 

1) Tiap-tiap hukuman hendaknya dapat dipertanggungjawabkan. 

2) Hukuman haruslah bersifat memperbaiki, bukan malah merusak 

mental dan karakter anak. 

3) Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam, 

karena dapat merusak masa depan anak. 

4) Jangan menghukum saat sedang dalam keadaan marah. 

5) Hukuman harus diberikan secara sadar dan sudah diperhitungkan. 

6) Hukuman dapat dirasakan sebagai pelajaran berharga bagi si 

terhukum. 

7) Jangan melakukan hukuman fisik, karena dilarang oleh negara. 

8) Hukuman yang diberikan tidak boleh menciderai satu sama lain. 
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9) Adanya kesanggupan memberikan maaf dari si terhukum kepada si 

penghukum. 

d. Prinsip Hukuman Menurut Amin Danien Indrakusuma 

Prinsip hukumannya adalah: 

1) Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta dan kasih. 

2) Pemberian hukuman harus didasarkan pada alasan “keharusan”. 

3) Pemberian hukuman harus meninggalkan kesan positif untuk anak. 

4) Peberian hukuman harus menimbulkan penyesalan dari anak. 

5) Pemberian hukuman harus diikuti dengan pemberian ampun 

disertai harapan dan kepercayaan. 

(Yanuar, 2012:19-31). 

Menurut Cruig (dalam Syafei, 2006:94-95) cara-cara menghukum 

anak yang efektif meliputi petunjuk berikut: 

1) Hindarilah pemakaian teguran, omelan, ancaman, dan hukuman bila 

secara naluri hal itu dapat dihindari. 

2) Apabila sungguh-sungguh perlu menghukum, buat hukuman seringan 

mungkin. 

3) Perhitungkan kemungkinan masa depan dari hubungan dan interaksi 

orang tua dengan anak jika hukuman itu dijatuhkan. 

4) Janganlah menuntut batas-batas tingkah laku yang terlalu luas karena 

alasan biologis tidak dapat dipenuhi anak. 

5) Usahakan untuk tidak menghukum karena ia gagal melakukan tugas-

tugas yang rutin. 
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6) Perlembutlah hukuman dengan rasa belas kasihan. 

7) Sadar bahwa menyuruh anak berbuat baik itu memerlukan waktu dan 

keluwesan. 

3. Bentuk-bentuk Hukuman 

Para pakar pendidikan mengklasifikasikan hukuman menjadi 

beberapa bentuk yaitu: 

a. Berdasarkan Alasan Diterapkannya Hukuman 

1) Hukuman Preventif 

Hukuman preventif adalah hukuman yang bersifat mencegah. 

Menurut Indarakusuma, yang termasuk dalam hukuman preventif 

adalah: 

a) Tata tertib 

b) Anjuran dan perintah 

c) Larangan 

d) Paksaan 

e) Disiplin 

2) Hukuman Represif 

Hukuman represif adalah hukuman yang dilakukan karena adanya 

pelanggaran atau kesalahan. Sifatnya menekan atau menghambat. 

Menurut Indrakusuma, yang termasuk dalam hukuman represif 

adalah: 

a) Pemberitahuan 

b) Teguran 
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c) Peringatan 

d) Hukuman 

b. Berdasarkan Tingkat Perkembangan Anak 

1) Hukuman asosiatif 

2) Hukuman logis 

3) Hukuman normatif 

c. Berdasarkan Sifat atau Betuknya 

1) Hukuman alam 

2) Hukuman yang disengaja 

d. Berdasarkan Metodenya 

1) Hukuman dengan isyarat 

2) Hukuman dengan perkataan 

Yang termasuk hukuman ini adalah: 

a) Nasihat dan kata-kata yang bersifat konstruktif 

b) Teguran dan peringatan 

c) Ancaman 

3) Hukuman dengan perbuatan 

4) Hukuman fisik atau badan 

(Yanuar, 2012:31-41) 

4. Dampak Pemberian Hukuman 

Dalam Gaza (2012:71-73) dampak yang muncul setelah anak 

dijatuhi hukuman adalah: 

a. Menimbulkan perasaan dendam pada si terhukum. 
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b. Menyebabkan anak menjadi lebih pandai menyembunyikan 

pelanggaran. 

c. Menyebabkan si terhukum menjadi kehilangan perasaan bersalah. 

d. Si terhukum dapat memancing balasan. 

e. Apabila hukuman terlalu sering dilakukan, maka bisa menimbulkan 

ketakutan terhadap si terhukum 

f. Terkadang, anak cenderung membiarkan dirinya dihukum daripada 

melakukan perbuatan yang diharapkan kepadanya. 

Memberi hukuman seringkali dikatakan sebagai tindak kekerasan 

karena belum mempunyai prosedur yang jelas. Risiko yang akan timbul 

dari tindakan menghukum yang salah adalah: 

a. Reaksi emosi negatif bagi siswa yang dihukum, ia akan mempunyai 

rasa benci terhadap orang yang memberinya hukuman. 

b. Menyelesaikan masalah secara tidak tepat karena hukuman dengan 

kekerasan justru akan menambah masalah. 

c. Kecanduan menghukum (negatif). 

d. Dampak peniruan perilaku pada anak. 

(Gaza, 2012:41-42) 

Sering sekali yang terjadi saat ini adalah orang tua sering 

memberikan hukuman fisik kepada anaknya, begitu pula guru terhadap 

siswanya. Walaupun hanya sekedar menjewer, mencubit, atau memukul 

yang seharusnya kelihatan ringan, tetapi hukuman tersebut bisa berdampak 
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buruk pada anak atau siswa. Para guru tidak tahu apa yang akan terjadi 

setelah hukuman fisik dijatuhkan.  

Beberapa bahaya hukuman fisik yaitu: 

a. Kendala pada jalannya pelajaran di sekolah. 

b. Keterpengaruhan guru dan murid disela-sela pelaksanaan sanksi itu 

serta pengaruh yang diakibatkannya. 

c. Kemungkinan adanya bahaya bagi siswa yang dipukul di sekitar wajah. 

d. Terputusnya pemahaman pelajaran bagi siswa. 

e. Terputusnya beberapa pemikiran guru saat melaksanakan hukuman. 

f. Diajukannya kasus kekerasan di meja pengadilan. 

g. Menyia-nyiakan waktu bagi para siswa. 

h. Hilangnya penghormatan antara guru dan murid. 

(Zainu, 2003:148) 

C. Definisi Sistem Poin 

Penguatan negatif, yaitu dengan memberikan penguatan untuk 

meninggalkan tindakan-tindakan yang dipandang negatif atau kurang tepat 

(Surya, 2003:113). 

Penguatan negatif adalah sesuatu yang apabila ditiadakan, akan 

meningkatkan probabilitas respons. Dengan kata lain, reinforcement negatif 

itu sebenarnya adalah merupakan hukuman (punishment) (Rifa’i dkk, 

2011:121). 

Penguatan negatif dapat dilaksanakan dengan banyak cara, salah 

satunya dengan penerapan sitem poin dalam tata tertib sekolah. Sistem poin 
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merupakan salah satu kebijakan yang diambil sekolah untuk mengurangi 

tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswa. Sistem poin 

diberlakukan dalam tata tertib sekolah. Masing-masing peraturan diberikan 

poin yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kecil dan besarnya 

pelanggaran. 

Sistem poin dalam tata tertib SMA N 1 Jekulo Kudus merupakan 

respons negatif yang diberikan kepada siswa, yaitu berupa peringatan. Setiap 

siswa yang melanggar salah satu peraturan dalam tata tertib di sekolah maka 

akan dikenakan poin sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi semakin 

tinggi poin siswa makin semakin dia banyak melakukan pelanggaran. Ada 

beberapa peringatan yang akan diberikan pihak sekolah saat siswa mencapai 

poin-poin tertentu. Dengan adanya peringatan itu siswa merasa telah 

mendapat hukuman atas kesalahan (pelanggaran) yang telah diperbuatnya. 

Ini bertentangan dengan pemberian penguatan yang dilakukan oleh para 

guru di sekolah-sekolah. Seperti yang tersebut di atas pemberian penguatan 

biasanya diberikan ketika murid itu berprestasi atau pada saat melakukan hal 

yang baik. Tapi dalam sistem poin ini pemberian penguatan diberikan saat 

siswa melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Dengan 

diterapkannya sistem poin ini akan membuat siswa melakukan pertimbangan 

ketika ia harus melakukan pelanggaran kembali. 

Selain itu penerapan sistem poin juga mempunyai kelebihan, 

diantaranya menghindari adanya kekerasan fisik yang marak terjadi di 

sekolah-sekolah. Dengan penerapan sistem poin juga akan membuat para 
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siswa jera dalam melakukan pelanggaran kembali terhadap tata tertib sekolah 

tanpa harus melakukan hukuman fisik atau hukuman yang lainnya. 

D. Pelanggaran Tata Tertib 

Pelanggaran berasal dari kata dasar “langgar” yang artinya 

bertentangan. Jadi, pelanggaran adalah perbuatan (perilaku) melanggar 

(KBBI, 2012:478). Pelanggaran sama saja artinya dengan tidak disiplin. 

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah pelanggaran yang dilakukan 

oleh siswa ketika di sekolah. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah.  

Tata tertib adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis 

dan mengikat anggota masyarakat (Mulyono, 2000:14). Tata tertib adalah 

aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah, yang bertujuan untuk menciptakan 

suasana tenang dan nyaman saat kegiatan pembelajaran (Slamet dkk, 

2008:32). Tata tertib adalah beberapa peraturan atau norma yang 

mengharuskan para siswa serta pendidik mematuhinya (Murniatmo, 

1999:47). Tata tertib adalah sederetan peraturan yang harus ditaati dalam 

suatu situasi atau suatu tata kehidupan (Yanuar, 2012:32).  

Menurut Nawawi, siswa adalah anak-anak yang sedang tumbuh dan 

berkembang baik secara fisik maupun psikologis dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan melalui lembaga pendidikan formal. Jadi secara umum tata 

tertib siswa adalah peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan 

yang konsisten dari peraturan yang ada harus dipatuhi oleh siswa. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam tata tertib meliputi: 

a. Adanya peraturan-peraturan 
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b. Peraturan tersebut sebagai sarana untuk adanya disiplin dalam kehidupan 

c. Peraturan dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku 

Tujuan dibuatnya tata tertib sekolah adalah untuk mengetahui tugas, 

hak, dan kewajiban siswa serta melaksanakan dengan baik serta 

melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan 

lancar. Prinsip tata tertib sekolah adalah diharuskan, dianjurkan dan ada yang 

tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di lingkungan sekolah. 

Tata tertib sekolah harus ada hukuman bagi yang melanggarnya. Tata 

tertib sekolah dibuat dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan serta terhindar dari 

masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya. 

b. Agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya. 

c. Agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-

sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. 

Selain yang tersebut di atas, tujuan sekolah membuat sebuah peraturan, 

yaitu: 

1. Rasa hormat terhadap otoritas/ kewenangan; disiplin akan menyadarkan 

setiap siswa tentang kedudukannya, baik di kelas maupun di luar kelas, 

misalnya kedudukannya sebagai siswa yang harus hormat terhadap guru 

dan kepala sekolah. 

2. Upaya untuk menanamkan kerja sama; disiplin dalam proses belajar 

mengajar dapat dijadikan sebagai upaya untuk menanamkan kerjasama, 
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baik antara siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan 

lingkungannya. 

3. Kebutuhan untuk berorganisasi; disiplin dapat dijadikan sebagai upaya 

untuk menanamkan dalam diri setiap siswa mengenai kebutuhan 

berorganisasi. 

4. Rasa hormat terhadap orang lain; dengan ada dan dijunjung tingginya 

disiplin dalam proses belajar mengajar, setiap siswa akan tahu dan 

memahami tentang hak dan kewajibannya, serta akan menghormati dan 

menghargai hak dan kewajiban orang lain. 

5. Kebutuhan untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan; dalam 

kehidupan selalu dijumpai hal yang menyenangkan dan yang tidak 

menyenangkan. Melalui disiplin siswa dipersiapkan untuk mampu 

menghadapi hal-hal yang kurang atau tidak menyenangkan dalam 

kehidupan pada umumnya dan dalam proses belajar mengajar pada 

khususnya. 

6. Memperkenalkan contoh perilaku tidak disiplin; dengan memberikan 

contoh perilaku yang tidak disiplin diharapkan siswa dapat 

menghindarinya atau dapat membedakan mana perilaku disiplin dan yang 

tidak disiplin. 

(Eldomenico, 2010) 

Sekolah adalah sumber disiplin dan tempat berdisiplin demi ketertiban 

untuk mencapai ilmu pengetahuan yang dicita-citakan (Hadari, 1982:45). 

Menegakkan disiplin dan tata tertib di sekolah haruslah dimulai dari unsur 
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atau anggota kelompok itu sendiri yaitu semua warga sekolah termasuk di 

dalamnya siswa. Disiplin dalam tata tertib pada dasarnya merupakan satu 

kesatuan yang saling terkait, sebab tata tertib pada dasarnya adalah perangkat 

untuk menegakkan disiplin dan menimbulkan ketertiban. Jadi faktor penting 

untuk dapat berlakunya peraturan tata tertib adalah kedisiplinan. 

Dalam kenyataanya, siswa menganggap bahwa adanya peraturan 

disekolah adalah untuk dilanggar. Keberadaan peraturan/tata tertib sekolah 

hanya formalitas belaka. Banyak faktor yang menyebabkan para siswa tidak 

disiplin saat di sekolah, diantaranya: 

b. Perilaku tidak disiplin bisa disebabkan oleh guru. 

c. Perilaku tidak disiplin bisa disebabkan oleh sekolah; kondisi sekolah yang 

kurang menyenangkan, kurang teratur, dan lain-lain dapat menyebabkan 

perilaku yang kurang atau tidak disiplin. 

d. Perilaku tidak disiplin bisa disebabkan oleh siswa; siswa yang berasal dari 

keluarga yang broken home. 

e. Perilaku tidak disiplin bisa disebabkan oleh kurikulum, kurikulum yang 

tidak terlalu kaku, tidak atau kurang fleksibel, terlalu dipaksakan dan lain-

lain bisa menimbulkan perilaku yang tidak disiplin, dalam proses belajar 

mengajar pada khususnya dan dalam proses pendidikan pada umumnya. 

(Eldomenico, 2010) 

Pelanggaran peserta didik di sekolah banyak ragamnya, dari 

pelanggaran yang bersifat “formal” sampai dengan yang sangat pribadi. 

Contohnya, seperti pelanggaran dalam pakaian seragam, kehadiran di 
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sekolah, pelanggaran dalam mengikuti pelajaran, sikap terhadap guru dan 

sesama teman, dan lain sebagainya (Prayitno, 2010:157) 

Banyaknya pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh para siswa 

menuntut sekolah untuk memberikan peringatan atau hukuman. Hukuman 

adalah akibat atau buah dari kesalahan yang dilakukan seseorang, baik 

kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, baik kesalahan besar 

maupun kecil (Prayitno, 2010:153). Besar atau kecilnya tingkat pelanggaran 

tata tertib sekolah umumnya dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan yang 

diteapkan oleh setiap sekolah. Tingkat kedisiplinan sekolah dalam 

menerapkan tata tertib sekolah dapat dikategorikan tinggi, sedang dan rendah. 

Sekolah yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi umumnya tingkat 

pelanggaran siswa terhadap tat tertib sekolah rendah, dan sebaliknya 

(Hapsari, 2005:16) 

Hukuman yang harus diterapkan di sekolah haruslah hukuman yang 

mendidik dan membimbing. Hukuman tidak boleh bersifat menyakiti, seperti 

hukuman fisik pada siswa. Masih banyak hukuman yang dapat diberikan 

kepada siswa agar siswa jera, tanpa harus melakukan kekerasan fisik. 

Hukuman bisa dikatakan efektif apabila telah berhasil membuat seseorang 

menyesal atas perbuatan salahnya dan memotivasi untuk berbuat baik di 

kemudian hari karena kesadaran hatinya 
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E. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka berfikir di atas dapat dijelaskan bahwa dalam sebuah 

negara terdapat lembaga pemerintahan yang bertugas mengatur segala 

kepentingan yang berkaitan dengan negara baik dalam segi ekonomi, agama, 

sosial, kesehatan dan pendidikan. Agar mampu menciptakan sebuah negara 

yang baik, diperlukan kerja yang seimbang dari berbagai bidang yang ada. 

Salah satu bidang yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah 

pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. 

Pendidikan formal yang dimiliki pemerintah adalah sekolah. Sekolah 

merupakan tempat menuntut dan mencari ilmu bagi para siswa. Para siswa 

biasanya harus diberikan peraturan agar tidak bersikap semaunya saat di 

PEMERINTAH 

SEKOLAH 

TATA TERTIB 

SISTEM POIN 

KEBIJAKAN 
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sekolah. Peraturan yang diterapkan di sekolah disebut dengan tata tertib. 

Setiap sekolah harus mempunyai tata tertib agar perilaku siswa dapat dibatasi.  

Saat sekarang ini banyak remaja yang melakukan pelanggaran terhadap 

tata tertib sekolah. Mereka sudah tidak mempedulikan lagi adanya tata tertib 

di sekolah. Dengan keadaan seperti itu guru makin kesulitan untuk 

memberikan peringatan kepada siswa. Banyak guru yang akhirnya 

menggunakan hukuman fisik yang malah berakibat buruk bagi siswa. 

Dengan adanya kasus seperti itu, sekolah yang dalam penelitian ini 

adalah SMA N 1 Jekulo Kudus mengambil kebijakan sistem poin. Sistem 

poin ini diterapkan dalam tata tertib SMA N 1 Jekulo Kudus. Dengan adanya 

kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan hukuman 

fisik yang sering dilakukan para guru terhadap muridnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggambarkan kata-kata atau 

kalimat dengan berdasarkan fenomena yang dilihat sehingga dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan (Arikunto, 1998:245). 

Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan suatu data berupa kata tertulis ataupun 

lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Menurut Kirk dan Miller, 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan kepada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam 

bahasannya dan dalam peristilahannya (Moleong, 2002:3). 

Alasan peneliti sendiri memilih metode kualitatif dikarenakan 

penyelesaian masalah akan lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan 

dan secara langsung bisa berhubungan dengan responden. 

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama 

penyelesaian masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda. Kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakekat 

hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan 

lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama 

dan terhadap pola-pola yang dihadapi (Moleong, 2002:5) 
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B. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah 

SMA N 1 Jekulo Kudus yang merupakan satu-satunya SMA Negeri yang ada 

di kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. SMA N 1 Jekulo Kudus 

beralamatkan di Jalan Kudus-pati Km 10 No 34 desa Klaling Jekulo Kudus. 

Dipilihnya lokasi penelitian ini dikarenakan SMA N 1 Jekulo Kudus 

merupakan sekolah yang berada di dekat rumah penulis sehingga penulis 

dapat melakukan penelitian secara efektif, selain itu SMA N 1 Jekulo Kudus 

adalah sekolah yang telah menerapkan sistem poin dalam tata tertibnya, yang 

belum semua sekolah menerapkan itu. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus merupakan masalah atau hal yang membingungkan akibat 

adanya keterkaitan terhadap beberapa faktor. Sehingga pengambilan fokus 

sangat diperlukan di dalam suatu penelitian agar dapat memperjelas sesuatu 

hal yang biasa karena pengambilan fokus secara efektif dapat menetapkan 

kriteria inklusi-eksklusi sehingga dapat menyaring informasi yang masuk 

(Moleong, 2002:237). 

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Jenis pelanggaran yang dominan dilakukan oleh siswa SMA N 1 Jekulo 

Kudus. 

2. Pelaksanaan penerapan sistem poin dalam tata tertib SMA N 1 Jekulo 

Kudus. 

3. Manfaat yang diperoleh setelah sekolah menerapkan sistem poin. 
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4. Kendala-kendala penerapan sistem poin dalam tata tertib SMA N 1 Jekulo 

Kudus. 

D. Sumber Data 

Menurut Lof  Land sumber data utama dalam kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain (Moleong, 2002:112).  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, 

yaitu : 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati 

atau diwawancara (Moleong, 2002:112). Sumber data primer diperoleh 

peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung yang 

didukung oleh wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

Adapun yang menjadi obyek dalam sumber data ini adalah: 

a. Kepala SMA N 1 Jekulo Kudus 

b. Wakil kepala bidang kesiswaan SMA N 1 Jekulo Kudus 

c. Perwakilan guru SMA N 1 Jekulo Kudus 

d. Perwakilan siswa SMA N 1 Jekulo Kudus 

Data primer merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

yaitu bersumber dari informasi SMA N 1 Jekulo Kudus. 

2. Sumber data sekunder 
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Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga 

data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data 

sekunder (Moleong, 2002:112). 

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data 

primer. Data ini bersumber dari dokumen-dokumen yang berupa buku, arsip, 

catatan BP. 

Selain itu dokumen juga dapat berupa catatan wawancara, atau 

rekaman yang digunakan sewaktu peneliti mengadakan penelitian mengenai 

Implementasi Kebijakan Penerapan Sisitem Poin dalam Mengurangi Tingkat 

Pelanggaran Siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah bagaimana peneliti menentukan 

metode untuk memperoleh data yang disusun secara sistematis (Arikunto, 

1998:225). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode wawancara 

Metode ini sering disebut juga dengan interview atau kuesioner lisan, 

merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak 

terwawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi yang akan 

diteliti (Arikunto, 1998:145). Penelitian ini menggunakan metode 

wawancara terstruktur dimana dalam prosesnya peneliti membawa 

sederetan pertanyaan secara terperinci untuk memperoleh data dari pihak 
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sekolah untuk mengetahui tentang penerapan sistem poin dalam tata tertib 

SMA N 1 Jekulo Kudus. 

2. Metode observasi 

Metode ini sering diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit yaitu 

memperhatikan sesuatu dengan mata. Dalam pengertian psikologi 

observasi,  adalah pengamatan/perhatian yang dilakukan secara langsung 

terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 

1998:146). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan 

secara sistematis faktor-faktor yang akan diobservasi secara lengkap, 

dengan kata lain wilayah lingkup observasi telah dibatasi sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti dengan mendatangi lokasi penelitian secara 

langsung yaitu di SMA N 1 Jekulo Kudus. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah kegiatan mencari data atau variabel yang 

berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-

peraturan, poto, prasasti, dan sebagainya (Arikunto, 1998:151). Metode ini 

bertujuan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan 

penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin 

dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Siswa pada SMA N 1 Jekulo 

Kudus karena dokumentasi sangat penting untuk dijadikan bukti dimana 

dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan dapat dipakai sewaktu-

waktu. 
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F. Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. 

Menurut Patton (dalam Moleong, 2002:178) teknik triangulasi berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Dalam keperluan pengecekan dan pembandingan data dapat ditempuh 

jalan sebagai berikut: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

G. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting serta membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010:334). Dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui penerapan sistem poin dalam mengurangi tingkat 

pelanggaran siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus, sehingga peneliti 

menggunakan analisis interaktif fungsional. Menurut Milles dan Huberman, 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif 

fungsional dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas (Sugiyono, 
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2010:337). Analisis data ini mempunyai empat pangkal kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Pengumpulan data 

Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah diperoleh 

dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing data yang sudah 

terkumpul langsung dapat dianalisis. Cara ini dapat memberikan 

kemungkinan, pemanfaatan pola integrasi konsep atau teori dari data yang 

diperoleh. 

b. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan 

membuang hal yang tidak perlu. Melalui hal ini diharapkan data yang akan 

dianalisa adalah data yang benar-benar diperlukan sesuai fokus penelitian. 

c. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Melalui penyajian data maka diharapkan dapat tersusun dalam pola 

hubungan sehingga akan mudah untuk dipahami. Penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 

dan jenisnya. Namun yang paling sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

d. Verifikasi data 
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Langkah ketiga dari data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah 

penarikan kesimpulan yang berdasarkan reduksi data dan sajian data 

(Sugiyono, 2010:345). Namun dalam penelitian kualitatif kesimpulan 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada 

dilapangan. 

Dari keempat siklus di atas harus berjalan secara seimbang sehingga 

dalam penarikan kesimpulan tidak terjadi kekurangan. Apabila dalam 

penarikan kesimpulan terdapat kekurangan maka dapat dicari data kembali di 

dalam lapangan oleh peneliti. 

Bagan 2: Model Analisis Data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah SMA N 1 Jekulo Kudus 

Pada awal berdirinya SMA Negeri 1 Jekulo menempati ruang 

SMA 2 kudus  yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman selama 2 tahun 

dibawah pimpinan Bapak Moeersodo. Pada tanggal 12 Juli 1992 SMA 

Negeri 1 Jekulo beralih tempat, menempati gedung baru SMA N 1 

Jekulo di desa Klaling Jekulo Kudus  Jalan Kudus-pati Km 10 No 34 , 

hingga sekarang.  

Dari awal berdirinya hingga sekarang, SMA N 1 Jekulo Kudus 

mengalami tujuh kali perubahan pimpinan (kepala sekolah) yaitu 

sebagai berikut : 

1) Tahun 1991 dipimpin oleh Bapak H. Moersodo 

2) Tahun 1992 dipimpin oleh Bapak H. Syahri Adisaputro, BA 

3) Tahun 1998 dipimpin oleh Bapak Drs.H.Abdul Hamid,MPd 

4) Tahun 2002 dipimpin oleh Bapak Drs.Soemidjan 

5) Tahun 2004 dipimpin oleh Bapak Drs. H. Agus Nuratman.M.Pd. 

6) Tahun 2012 dipimpin oleh Bapak Drs. kartono, M.Pd 

7) Tahun 2013 dipimpin oleh Bapak Drs. Joko Sutrisno hingga 

sekarang. 



 
 

 
 

42 

b. Struktur Organisasi SMA N 1 Jekulo Kudus 

Bagan 3: Struktur organisasi SMA N 1 Jekulo Kudus 
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(Sumber: Profil SMA N 1 Jekulo Kudus tahun 2012) 
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Berdasarkan struktur organisasi di atas, Kepala Sekolah 

mempunyai wewenang untuk memberi perintah kepada semua Wakil 

kepala sekolah berdasarkan bidangnya masing-masing. Mengenai 

kebijakan sistem poin dalam tata tertib sekolah, Kepala Sekolah 

memberikan perintah kepada Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 

yang dijabat oleh Arsa’ad Kurniadi, S.Pd. 

Waka kesiswaan tidak sepenuhnya sendiri menjalankan kebijakan 

sistem poin dalam tata tertib sekolah. Waka kesiswaan berkoordinasi 

terhadap semua pihak termasuk seluruh dewan guru untuk ikut 

berkomitmen menjalankan kebijakan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Gedung SMA N 1 Jekulo Kudus di Jl. Kudus Pati KM 10 

No. 34 Jekulo Kudus 

(Sumber: Dokumentasi pribadi tanggal 29 Mei 2013) 

c. Visi dan Misi SMA N 1 jekulo Kudus 

1) Visi SMA N 1 Jekulo Kudus 
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Visi adalah  gambaran tentang masa depan SMA Negeri 1 

Jekulo Kudus secara ideal dan sebagai  arah kemana sekolah harus 

dikembangkan. 

Perkembangan dan tantangan masa depan seperti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi yang 

sangat cepat, era informasi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat dan 

orang tua terhadap institusi pendidikan telah memicu sekolah untuk 

merespon tantangan agar menjadi  peluang itu. SMA Negeri 1 Jekulo 

Kudus memiliki citra moral yang menggambarkan profil sekolah 

yang diinginkan di masa datang yang diwujudkan dalam Visi 

sekolah berikut ini: 

"berlandaskan iman dan taqwa, mewujudkan warga 

sekolah yang unggul dalam mutu, santun dalam perilaku dan 

berbudaya lingkungan" 

Unggul dalam mutu dimaksudkan warga sekolah unggul 

dalam prestasi akademik, unggul dalam kedisiplinan, dan unggul 

dalam keterampilan. Santun dalam prilaku dan berbudaya 

lingkungan dimaksudkan warga sekolah mempunyai sikap yang 

santun dan berbudaya lingkungan dalam kehidupan sehari-hari 

yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan YME. 

Visi tersebut di atas mencerminkan cita-cita sekolah yang 

berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian, 

sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. 
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2) Misi SMA N 1 Jekulo Kudus 

Untuk mewujudkan visi  SMA Negeri 1 Jekulo, sekolah 

memiliki Misi sebagai berikut : 

a) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga sekolah melalui 

kegiatan keagamaan 

b) Menggiatkan aktivitas peserta didik dalam bidang keagamaan 

baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler 

c) Menyelenggarakan proses pendidikan yang PAIKEM 

GEMBROT (Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 

menyenangkan, gembira dan berbobot) untuk meraih prestasi 

tertinggi 

d) Menciptakan kondisi yang kondusif dengan menekankan pada 

disiplin yang tinggi 

e) Menumbuhkembangkan perilaku yang berkarakter bangsa  

f) Menyelenggarakan program pembekalan keterampilan yang 

mengarah pada dorongan untuk hidup mandiri. 

g) Menerapkan/melaksanakan perilaku berbudaya lingkungan. 

3) Tujuan SMA N 1 jekulo Kudus 

Berdasarkan visi dan misi sekolah, tujuan yang hendak 

dicapai adalah sebagai berikut : 

a) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga sekolah 

b) Meningkatkan kemampuan warga sekolah dibidang akademik, 

dan non akademik 
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c) Meningkatkan pencapaian rata-rata Nilai Ujian Nasional dan 

jumlah lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi. 

d) Terbentuknya siswa yang memiliki ketrampilan (skill) untuk 

membekali dirinya agar mampu bersaing. 

e) Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan 

kebutuhan. 

f) Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan 

yang memenuhi standar yang ditetapkan, sebagai pendukung 

terciptanya Kegiatan Belajar Mengajar yang efektif, efisien, dan 

hasil yang optimal. 

g) Menumbuhkembangkan rasa disiplin agar siswa memiliki 

kepribadian yang kuat dan terpuji serta berakhlak mulia. 

h) Meningkatkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan 

rindang untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata. 

d. Tata Tertib SMA N 1 Jekulo Kudus 

Tata tertib peserta didik SMA N 1 Jekulo Kudus meliputi : 

1) Waktu belajar 

Jam pelajaran dimulai pada pukul 07.00 WIB. Bagi siswa yang 

terlambat akan mendapatkan poin dan bisa dikenakan sanksi 

ringan seperti membersihkan fasilitas sekolah dan lainnya. 

2) Pakaian peserta didik 

Pakaian yang dikenakan peserta didik harus sesuai dengan 

peraturan yang ada. Hari Senin sampai dengan Kamis berseragam 
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putih abu-abu, hari Jum’at berseragam pramuka, dan hari Sabtu 

berseragam identitas sekolah. Perlengkapan lain seperti kaos kaki, 

ikat pinggang, dan atribut seragam harus dipakai secara lengkap 

dan tertib sesuai peraturan yang telah ditetapkan.  

3) Kehadiran peserta didik 

Bagi siswa yang tidak masuk sekolah harus memberikan surat ijin 

kepada pihak sekolah. Bagi siswa yang sakit lebih dari dua hari 

harus ada surat keterangan dari dokter. 

4) Upacara bendera 

Semua peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan 

tertib dan hikmad. 

5) Pengaturan kelas 

Sebelum pelajaran dimulai, ruang kelas harus bersih, rapi, dan 

teratur yang telah dikerjakan oleh regu kerja secara bergantian. 

6) Ekstrakurikuler 

Siswa kelas X wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka, dan bagi 

siswa kelas X dan XI wajib mengikuti ektrakurikuler secara aktif 

maksimal 2 jenis ekstrakurikuler. 

7) Keorganisasian 

Semua peserta didik wajib menjadi anggota OSIS SMA N 1 Jekulo 

Kudus dan berpartisipasi dalam seluruh kegiatan OSIS. 

8) Kendaraan 
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Bagi siswa yang membawa sepeda motor harus mempunyai 

kelengkapan seperti STNK, SIM dan juga memakai helm. Siswa 

yang memakai sepeda motor ketika memasuki gerbang utama 

sampai dengan tempat parkir harus turun dan mematikan 

kendaraannya. 

9) Kekeluargaan 

Setiap siswa harus menjalin hubungan baik dengan semua warga 

sekolah. 

10) Keuangan 

Iuran komite sekolah dan keuangan lainnya harus dibayar 

selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. 

11) Hal-hal khusus 

Hal-hal khusus yang diatur dalam tata tertib diantaranya: siswa 

tidak boleh mengaktifkan Handphone saat pelajaran berlangsung, 

siswa tidak boleh berdandan dan memakai perhiasan secara 

berlebihan, siswa dilarang bertatto dan bertindik, dan masih 

banyak hal lainnya. 

Lebih lanjut mengenai tata tertib SMA N 1 Jekulo Kudus dapat 

dilihat dalam daftar lampiran 10. 

 Pada awal tahun ajaran 2012/2013 dalam tata tertib SMA N 1 

Jekulo Kudus memberlakukan sistem poin, yaitu dimana setiap 

pelanggaran yang dilakukan para peserta didik dinyatakan dalam poin-

poin tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Tabel 2: Data kredit poin bagi pelanggaran siswa terhadap tata tertib 

NO. JENIS PELANGGARAN POINT 

1 Terlambat masuk kelas                                                                                                 2 

2 Tidak masuk sekolah tanpa keterangan                                                                        2 

3 Tidak mengikuti upacara 2 

4 Tidak mengikuti pelajaran pada jam tertentu 

tanpa ijin 

2 

5 Tidak mengikuti SKJ 2 

6 Tidak masuk kegiatan ekstra kurikuler ( setiap 

satu kegiatan ) 

2 

7 Jajan saat jam KBM 2 

8 Tidak memakai atribut ( per item ) 2 

9 Memakai atribut di luar ketentuan 2 

10 Memakai seragam yang tidak sesuai dengan 

model / bahan 

2 

11 Corat-coret atribut dan seragam 2 

12 Tidak memakai kaos kaki / topi / ikat pinggang ( 

per item ) 

2 

13 Tidak memakai pakaian olah raga waktu SKJ 

dan Olah raga 

2 

14 Meninggalkan sekolah tanpa ijin                                                                                  4 

15 Membuang sampah sembarang tempat dan 

mengotori sekolah 

4 

16 Makan dan minum saat pelajaran 4 

17 Mengganggu jalannya KBM 5 

18 Rambut tidak sesuai ketentuan 5 – 10 

19 Bersolek dan atau memakai perhiasan yang 

berlebihan 

5 – 10 

20 Memakai mode yang tidak sesuai dengan norma 

/ adat / etika 

5 – 10 

21 Membantu teman melakukan pelanggaran 5 -  10 

22 Menolak / tidak mendukung kegiatan OSIS 5 – 10 

23 Berbicara tidak senonoh / sopan terhadap teman 10 

24 Menolak / melawan perintah guru yang 

berkaitan dengan pelajaran 

10 

25 Membawa atau membunyikan alat elektronik 

yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran   

10 

26 Membawa / menggunakan surat ijin palsu untuk 

diri sendiri / teman 

10 

27 Membawa atau merokok pada saat pelajaran 

sekolah / memakai seragam sekolah        

10 – 15 

28 Mencemarkan nama baik / berbicara tidak sopan 

kepada guru, teman,karyawan sekolah        

10 – 15 

29 Terindikasi melakukan adegan asusila 15 – 20  

30 Mencoret / merusak barang fasilitas milik 20 
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sekolah 

31 Melompat / menerobos pagar sekolah 25 – 40 

32 Membawa barang pornografi ( 

gambar/VCD/novel/dll ) 

25 – 40 

33 Bermain judi / membawa alat judi yang tidak 

ada hubungannya dengan pelajaran 

25 – 40 

34 Melakukan profokasi, demonstrasi, huru hara 

yang merugikan orang lain 

25 – 45 

35 Bertato tubuh / anggota tubuh bergambar, 

bertindik 

30 – 45 

36 Merusak kendaraan teman, guru, karyawan  35 – 45 

37 Bersepeda motor dengan knalpot terbuka 35 – 45  

38 Tidak mematikan mesin sepeda motor dilokasi 

sekolah 

35 – 45 

39 Mengancam keselamatan teman, guru, 

karyawan 

35 – 50 

40 Membuat/ membawa senjata tajam yang tidak 

sepatutnya 

35 – 50 

41 Membawa/ membunyikan petasan di lingkungan 

sekolah 

35 – 50 

42 Mempunyai bocoran 

UUB/UUS/EBTA/EBTANAS 

35 – 50 

43 Buang air kecil/besar di sembarang tempat 35 – 50 

44 Membawa pulang barang milik teman atau 

sekolah tanpa ijin 

40 – 55 

45 Penggerak perkelahian  / pengeroyok di dalam / 

di luar sekolah 

40 – 55 

46 Berkelahi di dalam / di luar sekolah 45 – 80 

47 Melakukan tindakan kriminal / pidana yang 

diatur KUHP 

75 – 85 

48 Berprofesi sebagai wanita / pria panggilan 75 – 90 

49 Melakukan adegan porno ( ciuman, berpelukan, 

dan seterusnya dengan lawan jenis ) 

75 – 90 

50 Membawa atau menggunakan Narkoba 80 – 90 

51 Membawa atau meminum minuman keras , 

beralkohol atau mabuk 

80 – 95 

52 Penganiayaan terhadap warga sekolah 85 – 95 

53 Hamil, menikah , menghamili 90 –100 

54 Pengedar barang terlarang  ( narkoba / barang 

porno )  

90 –100 

(Sumber: Tata Tertib SMA N 1 Jekulo Kudus tahun 2012) 
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Keterangan: 

1. Selain sanksi pemberian nilai pelanggaran, sekolah berhak memberi 

sanksi langsung seperti: 

a. Menyita barang bawaan yang tidak seharusnya dibawa siswa 

b. Memberi tugas tertentu pada siswa yang melanggar tata tertib 

c. Siswa disuruh mengganti / memperbaiki barang yang dirusak / 

dihilangkan 

d. Melakukan tindakan paedagogik seperti memotong rambut, kuku 

dan lainnya. 

2. Bagi siswa yang telah memperoleh pelanggaran: 

a. 5 s.d 25 orang tua dipanggil,  untuk mendapatkan informasi 

pelanggaran anaknya 

b. 30 s.d 50 orang tua dipanggil untuk menandatangani pernyataan 

c. 55 s.d 75 orang tua dipanggil untuk membuat pernyataan 

peringatan terakhir 

d. 100 atau lebih orang tua dipanggil untuk menerima anaknya 

kembali. 

2. Jenis Pelanggaran yang Dominan Dilakukan para Siswa SMA N 1 

Jekulo Kudus 

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di tempat penelitian, 

SMA N 1 Jekulo Kudus ada beberapa jenis pelanggaran dalam tata tertib 

sekolah, diantaranya terlambat masuk sekolah, tidak masuk sekolah tanpa 

keterangan, tidak mengikuti upacara, memakai seragam sekolah yang tidak 
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sesuai dengan model, dan masih banyak yang lainnya seperti yang 

tercantum dalam daftar lampiran. 

Tata tertib tersebut ditujukan kepada seluruh siswa agar mereka 

mematuhi peraturan yang ada. Walaupun sudah ada tata tertib tertulis, para 

siswa di SMA N 1 Jekulo Kudus masih banyak yang melakukan 

pelanggaran. Para siswa masih saja tidak mempedulikan apa yang sudah 

ditetapkan sekolah untuk mematuhi tata tertib yang ada. 

Arsa’ad (45th), dalam wawancara tanggal 03 Juni 2013 

menyatakan bahwa masih banyak siswa SMA N 1 Jekulo Kudus yang 

melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, terutama untuk 

masalah terlambat dan tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Selain itu 

juga ada yang lain seperti cara berpakaian yang kurang tertib. Hal tersebut 

sesuai dengan apa yang diamati oleh peneliti dalam penelitian di SMA N 1 

Jekulo Kudus selama kurang lebih 3 minggu. 

Dari wawancara  dan hasil pengamatan dari peneliti tersebut 

terungkap bahwa siswa SMA N 1 Jekulo Kudus masih sering melakukan 

pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Hanya saja siswa yang 

melakukan pelanggaran cenderung sama. Pelanggaran yang paling sering 

dilakukan adalah terlambat masuk sekolah dan tidak masuk sekolah tanpa 

keterangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para siswa masih 

sering melakukan pelanggaran, seperti karakter anak itu sendiri yang susah 

untuk diatur, kurang sukanya siswa terhadap mata pelajaran atau guru 

yang mengampu salah satu mata pelajaran, dan lainnya. 
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Berdasarkan wawancara peneliti kepada Arsa’ad (45th) dalam hasil 

wawancara pada lampiran 5, bahwa pelanggaran yang dominan dilakukan 

oleh siswa SMA N 1 Jekulo Kudus adalah terlambat masuk sekolah dan 

tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Penyebabnya adalah karakter siswa 

itu sendiri yang susah diatur, selain itu juga karena siswa yang kurang 

menyukai mata pelajaran atau guru yang mengampu mata pelajaran pada 

hari itu. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Guru BK SMA N 1 Jekulo 

Kudus, Heru (48th) yang menyatakan pelanggaran yang masih sering 

dilakukan adalah terlambat dan membolos. 

Dengan adanya berbagai pelanggaran yang dominan dilakukan oleh 

siswa tersebut, menuntut sekolah mengambil kebijakan sistem poin dalam 

tata tertib sekolah. Untuk mempermudah penanganan terhadap siswa yang 

melakukan pelanggaran, sekolah tidak hanya membebankan kepada Waka 

Kesiswaan saja tetapi juga seluruh guru dan karyawan SMA N 1 Jekulo 

Kudus. Setiap guru berhak memperingatkan seluruh siswa yang 

melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. 

3. Pelaksanaan Penerapan Sistem Poin dalam Tata Tertib SMA N 1 

Jekulo Kudus 

Pada tahun ajaran 2012/2013 SMA N 1 Jekulo Kudus membuat 

kebijakan baru, yaitu kebijakan sistem poin dalam tata tertib sekolah.  

Kebijakan sistem poin ini adalah kebijakan dimana setiap siswa yang 

melakukan pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan poin sesuai 

aturan yang telah ada. Sistem poin merupakan sebuah kebijakan sekolah 

yang diambil guna mengurangi tingkat pelanggaran di sekolah. Setiap 
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pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dinyatakan dalam poin sesuai 

peraturan yang telah ditetapkan. Poin tersebut akan diakumulasikan setiap 

siswa melakukan pelanggaran kembali. 

Menurut Arsa’ad (45th) sebagai Waka Kesiswaan dan Joko (50th), 

Kepala SMA N 1 Jekulo Kudus penerapan sistem poin dalam tata tertib 

sekolah baru saja dimulai pada tahun ajaran 2012/2013. 

Pelaksanaan penerapan sistem poin dalam tata tertib sekolah bukan 

hanya dilakukan oleh waka kesiswaan saja, melainkan semua warga 

sekolah. Pelaksanaan sistem poin di sekolah tidak akan berjalan dengan 

lancar tanpa dukungan dari semua pihak. Untuk itu, semua guru harus bisa 

berkomitmen untuk sama-sama menjalankan kebijakan ini dengan 

maksimal. 

Semua guru terutama yang mengampu mata pelajaran pada jam 

pelajaran pertama diberikan lembaran kertas tentang catatan pelanggaran 

siswa. Jika sewaktu mengajar di kelas guru menemukan ada siswa yang 

tidak tertib dapat dicatat dalam catatan pelanggaran, yang nantinya akan 

diambil oleh bagian piket dan di masukkan ke dalam catatan pribadi siswa. 

Seperti yang dikatakan oleh Arsa’ad (45th) dalam hasil wawancara pada 

lampiran 5, bahwa seluruh guru dan warga sekolah ikut andil dalam 

menjalankan kebijakan sistem poin. Terlebih utama guru yang mengampu 

pada jam pelajaran pertama. Bagi guru yang mengampu pada jam 

pelajaran pertama akan memeriksa ketertiban siswa. Jika ada siswa yang 

kurang tertib akan dicatat dalam data harian pelanggaran siswa yang telah 
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dibawa oleh semua guru. Kemudian data harian tersebut diambil oleh 

bagian piket untuk dimasukkan pada catatan pribadi siswa. 

Dari pernyataan Arsa’ad (45th) di atas, semua guru ikut andil 

melaksanakan kebijakan sistem poin dalam tata tertib sekolah. Walau 

dikhususkan pada guru yang mengampu pada jam pelajaran pertama, tapi 

tidak berarti guru yang lain tidak ikut andil. Begitu pula tentang jam 

pelajaran yang pertama. Jika sewaktu-waktu guru melihat ada siswa yang 

tidak tertib atau melanggar peraturan sekolah, maka guru itu harus 

memperingatkan siswa, dan kemudian membawa siswa tersebut ke 

petugas piket untuk dicatat pelanggarannya dalam catatan pribadi siswa. 

Tidak hanya sebatas guru, karyawan sekolah, staf TU, bahkan satpam juga 

berhak memperingatkan siswa yang melakukan pelanggaran. Semua warga 

sekolah berhak memberikan peringatan kepada siswa yang melakukan 

pelanggaran, yaitu dengan membawa siswa tersebut ke bagian piket untuk 

dicatat pelanggarannya dalam catatan pribadi siswa. 

Menurut penuturan Arsa’ad (45th) ) dalam hasil wawancara pada 

lampiran 5, bagi guru yang mengetahui siswa melakukan pelanggaran akan 

dicatat kemudian akan dilaporkan kepada piket untuk dicatat dalam catatan 

pribadi siswa. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Joko (50th), Kepala 

SMA N 1 Jekulo Kudus bahwa setiap guru akan mencatat pelanggaran 

yang dilakukan oleh setiap siswa. 

Dari keterangan tersebut, terungkap bahwa penanganan terhadap 

siswa yang melakukan pelanggaran bukan hanya tanggung jawab waka 
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kesiswaan dan guru BK saja, tetapi juga seluruh guru dan karyawan SMA 

N 1 Jekulo Kudus. Setiap warga sekolah yang mengetahui ada siswa yang 

kurang tertib atau melakukan pelanggaran tata tertib harus mencatat dalam 

daftar pelanggaran siswa, atau bisa langsung dibawa ke bagian piket agar 

siswa mencatat pelanggaran yang dilakukannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Siswa yang melakukan pelanggaran mencatat pelanggarannya 

dalam lembar catatan pribadi siswa 

(Sumber: Dokumentasi pribadi tanggal 28 Mei 2013) 

4. Keefektifan Sistem Poin dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran 

Siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus. 

 Sistem poin merupakan kebijakan sekolah yang dibuat melalui 

musyawarah berbagai pihak, seperti kepala sekolah, perwakilan guru dan 

juga tim pengembang dari sekolah. Berdasarkarkan keterangan Arsa’ad 

(45th) dan Joko (50th) dalam hasil wawancara pada lampiran 5, bahwa 

awal pencetusan penerapan sistem poin adalah dari kepala sekolah yang 
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lama, Drs. Kartono kemudian dimusyawarahkan dengan pihak-pihak 

sekolah seperti Wakil Kepala sekolah, guru, dan tim pengembang sekolah. 

Peneliti mengetahui bahwa di jaman yang serba modern ini, anak-

anak lebih mudah terpengaruh untuk berbuat sesuai kemauan sendiri tanpa 

harus mempertimbangkan sebab dan akibatnya. Banyaknya siswa yang 

sering mengikuti trend jaman sekarang semakin sulit untuk diatur. Dari 

berbagai macam problema tersebut, sekolah membuat kebijakan sistem 

poin dalam tata tertib sekolah. 

Sistem poin dibuat dengan berbagai alasan. Diantaranya adalah 

untuk mengurangi tingkat pelanggaran siswa, dan juga membuat siwa agar 

lebih disiplin. Berdasarkan wawancara dengan Joko (50th) dan Arsa’ad 

(45th) dalam hasil wawancara pada lampiran 5, terungkap bahwa latar 

belakang diterapkannya sistem poin di sekolah adalah karena kedisiplinan 

siswa yang semakin hari semakin merosot. Selain itu juga untuk menekan 

presentase pelanggaran siswa, agar siswa ada kejelasan tentang catatan 

pelanggaran siswa jadi siswa tidak akan melampaui batas. Karena alasan 

di atas, sekolah ada inisiatif untuk membuat kebijakan sistem poin. 

Dari keterangan kedua responden diatas bahwa latar belakang 

diterapkannya sistem poin dalam tata tertib sekolah adalah tentang 

kedisiplinan siswa yang makin hari makin merosot. Selain itu dengan 

adanya sistem poin dapat membuat kejelasan tentang catatan pelanggaran 

siswa. Jadi siswa tahu berapa poin yang telah dia dapat dan itu bisa 
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menjadi peringatan bagi mereka sendiri untuk tidak lagi melakukan 

pelanggaran tata tertib. 

Kebijakan penerapan sistem poin di sekolah juga mempunyai 

beberapa tujuan yaitu: 

a. Untuk mempermudah penanganan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh siswa 

b. Agar lebih jelas dalam pemberian sanksi terhadap siswa 

c. Menerapakan kedisiplinan dan ketertiban pada tiap diri siswa 

d. Menghindari terjadinya kekerasan fisik 

Dengan diberlakukannya sistem poin dalam tata tertib sekolah 

membuat pihak sekolah terutama Wakil Kepala Bidang Kesiswaan lebih 

mudah memberi sanksi terhadapa siswa. Jadi tidak ada kesan pilih kasih 

kepada para siswa. Misalnya seperti siswa yang terlambat satu kali dan 

siswa yang sering terlambat mendapat sanksi yang jelas berbeda. Dengan 

begitu jelas bahwa adanya sistem poin dalam tata tertib sekolah 

mempermudah guru untuk lebih menertibkan siswa-siswanya. 

Penerapan sistem poin dalam tata tertib sekolah dapat berjalan 

dengan lancar karena dukungan dari semua pihak yang mendukung adanya 

kebijakan ini. Dalam wawancara dengan Arsa’ad (45th) mengenai siapa 

saja pihak yang mendukung kebijakan penerapan sistem poin adalah 

seluruh warga sekolah, yaitu semua guru, karyawan, dan juga sebagian 

besar siswa. Alasan mereka mendukung kebijakan ini adalah sistem poin 

dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mendisiplinkan siswa, agar 
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siswa terbiasa tertib. Untuk pihak yang kontra atau tidak setuju dengan 

kebijakan ini, sekolah tidak mengetahuinya. Sejauh ini belum ada pihak 

yang mengajukan keberatan. Menurut Joko (50th) selama pelaksanaan 

sistem poin di sekolah belum ada pihak yang mengajukan keberatan 

kepada sekolah, termasuk wali murid.  

Dalam pelaksanaan sistem poin di sekolah, setiap wali murid yang 

mendapat panggilan dari sekolah karena anaknya yang melakukan 

pelanggaran sejauh ini baik-baik saja. Wali murid mengikuti aturan yang 

dibuat oleh sekolah. Hanya saja kepedulian wali murid terhadap perilaku 

anaknya masih sangat kurang.  

Setelah diterapkannya sistem poin di SMA N 1 Jekulo Kudus, 

reaksi para siswa berbeda-beda. Dari keterangan yang peneliti dapatkan 

saat penelitian, sebagian besar siswa mendukung dan antusias dengan 

kebijakan yang diambil sekolah ini. Berbagai alasan juga dikemukakan 

mereka, diantaranya sistem poin dapat menjadi peringatan sendiri bagi 

mereka dan mereka punya batasan untuk tidak melakukan pelanggaran 

kembali, selain itu juga bisa membuat jera si pelanggar. Tentang 

bagaimana reaksi siswa ketika sekolah menerapkan sistem poin, Arsa’ad 

(45th) dan Armiyati (44th) mengungkapkan ketidaktahuannya. Hal itu 

disebabkan karena sejauh sistem poin diterapkan belum ada siswa yang 

mengajukan keberatan. Para siswa mengikuti aturan yang telah ditetapkan 

oleh sekolah. 
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Hal berbeda dikatakan oleh Heru (48th), perwakilan Guru SMA N 

1 Jekulo Kudus bahwa sebagian siswa merasa senang dan mendukung 

kebijakan sistem poin. 

Selain responden di atas, peneliti juga mewawancarai beberapa 

siswa tentang reaksi mereka setelah sekolah menerapkan kebijakan sistem 

poin dalam tata tertib. Yunita (17th), salah satu perwakilan siswi SMA N 1 

Jekulo kudus dalam wawancara tanggal 28 Mei 2013 mengutarakan bahwa 

dirinya sangat menyetujui adanya kebijakan sistem poin dalam tata tertib 

sekolah. Alasannya adalah dengan adanya kebijakan sistem poin siswa 

mempunyai batasan untuk melakukan pelanggaran dan ada kejelasan 

tentang catatan pelanggaran. 

Hal serupa juga dikatakan Aji (16th) dalam wawancara tanggal 28 

Mei 2013 bahwa dia sangat setuju dengan adanya penerapan sistem poin di 

sekolah dengan alasan si pelanggar bisa sadar dan tahu catatan 

pelanggarannya. Selain itu penerapan sistem poin juga membuat jelas 

tentang hukuman apa yang sesuai dengan pelanggaran yang telah 

dilakukan oleh para siswa. 

Dari pernyataan kedua siswa SMA N 1 Jekulo Kudus tersebut 

bahwa kebijakan penerapan sistem poin disetujui oleh sebagian siswa, 

dengan berbagai macam alasan, seperti dapat menjadi peringatan untuk 

mereka pribadi, dapat tahu jelas berapa kesalahan yang telah mereka 

perbuat dan lain sebagainya. 
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Penerapan sistem poin dalam tata tertib sekolah mempunyai 

pengaruh terhadap perilaku siswa-siswi SMA N 1 Jekulo Kudus, walaupun 

sedikit. Menurut Arsa’ad (45th) dalam wawancara tanggal 03 Juni 2013 

mengatakan bahwa setelah diterapkannya sistem poin dalam tata tertib 

sekolah, para siswa masih saja melakukan pelanggaran. Hanya saja 

semakin hari semakin berkurang. Yang sering melakukan pelanggaran 

siswanya tetap itu-itu saja. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, 

diantaranya karakter siswa itu sendiri yang memang susah untuk diatur. 

Selain itu adalah perhatian dari orang tua yang kurang terhadap anaknya. 

Sistem poin diterapkan dalam SMA N 1 Jekulo Kudus dengan 

tujuan untuk mengurangi tingkat pelanggaran siswa. Dari penuturan 

Arsa’ad (45th) dan Aji (16th) bahwa penerapan sistem poin dalam tata 

tertib SMA N 1 Jekulo Kudus sangat efektif dalam mengurangi tingkat 

pelanggaran siswa. Walaupun belum sempurna, tetapi sistem poin sangat 

berpengaruh terhadap perilaku para siswa. Siswa lebih jera dalam 

melakukan pelanggaran. Semakin hari semakin berkurang presentase siswa 

yang melakukan pelanggaran. 

Sedangkan menurut Joko (50th), Heru (48th) dan Yunita (17th) 

penerapan sistem poin cukup efektif dalam mengurangi tingkat 

pelanggaran siswa. Alasannya adalah karena penerapan sistem poin baru 

berjalan satu tahun, jadi masih perlu evaluasi, masih butuh perbaikan 

dalam segala hal. Penerapan sistem poin dirasa punya pengaruh terhadap 

perilaku siswa-siswa walaupun sedikit. 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di SMA N 1 

Jekulo Kudus mulai tanggal 22 Mei s.d 07 Juni 2013, sudah sedikit sekali 

siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. 

Tabel 2. Data Pelanggaran siswa SMA N 1 Jekulo Kudus 

Hari/tanggal  Jumlah poin yang didapat siswa 

2 4 5-10 10-15 > 15 

Rabu/ 22-05-13 4 siswa 1 siswa - - - 

Kamis/ 23-05-13 - 1 siswa - - - 

Jum’at/ 24-05-13 1 siswa - - - - 

Sabtu/ 25-05-13 2 siswa - 1 siswa - - 

Senin/ 27-05-13 6 siswa - 2 siswa - - 

Selasa/ 28-05-13 - - 1 siswa 1 siswa - 

Rabu/ 29-05-13 - 2 siswa - - - 

Kamis/ 30-05-13 3 siswa - - - - 

Jum’at/ 31-05-13 - 1 siswa - - - 

Sabtu/ 01-06-13 - - - 1 siswa - 

Senin/ 03-06-13 - - 1 siswa - - 

Selasa/ 04-06-13 1 siswa - 1 siswa - - 

Rabu/ 05-06-13 1 siswa 2 siswa 2 siswa - - 

Kamis/ 06-06-13 - 3 siswa - - - 

Jum’at/ 07-06-13 - 1 siswa - - - 

(Sumber: Hasil Observasi pada tanggal 22 Mei-07 Juni 2013) 

Berdasarkan tabel pelanggaran siswa di atas, bahwa penerapan 

sistem poin dalam tata tertib SMA N 1 Jekulo Kudus sedikit banyak 

berpengaruh terhadap perilaku siswa. Semakin hari pelanggaran yang 

dilakukan oleh siswa semakin berkurang. Walaupun belum sepenuhnya 

menghilangkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, setidaknya sistem 

poin dapat mengurangi tingkat pelanggaran siswa setiap harinya. 

Sistem poin baru berjalan satu tahun. Dalam pelaksanaannya, 

penerapan sistem poin belum berjalan maksimal. Masih ada beberapa 

siswa yang melakukan pelanggaran. Walaupun masih ada, tetapi hanya 
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siswa itu-itu saja. Siswa yang sering sekali melakukan pelanggaran diberi 

pengarahan oleh Waka kesiswaan dan STP2K (Satuan Tugas Pelaksana 

Pembinaan Kesiswaan). Waka kesiswaan menyampaikan tentang 

pelanggaran-pelanggaran apa yang sering mereka lakukan dan berapa poin 

yang telah mereka dapat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Siswa mendapat pengarahan dari waka kesiswaan dan tim 

STP2K karena sudah beberapa kali melakukan pelanggaran 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi tanggal 04 Mei 2013) 

Siswa yang telah mencapai poin tertentu akan mendapat sanksi 

berupa pemanggilan orang tua murid. Pemanggilan wali murid bertujuan 

agar orang tua mengetahui perilaku anaknya selama di sekolah. Untuk 

keterangan lebih lengkap tentang sanksi yang diberikan sekolah terhadap 

siswa yang melakukan pelanggaran dapat dilihat dalam daftar lampiran 10. 

Tidak semua siswa patuh terhadap setiap perintah guru atau waka 

kesiswaan. Ada juga siswa yang mangkir dan tidak mau mendatangkan 

orang tuanya ke sekolah. Surat pemanggilannya tidak disampaikan kepada 
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orang tuanya. Dengan kejadian seperti itu waka kesiswaan selalu 

mengambil tindakan tegas bagi para siswa yang mangkir dari sanksi. 

Seperti saat peneliti melakukan pengamatan pada tanggal 30 Mei 2013, 

siswa yang mangkir dari sanksi dipanggil Waka kesiswaan untuk 

menghadap dan memberikan keterangan tentang ketidakhadiran orang 

tuanya. Waka kesiswaan menyuruh siswa tersebut menelpon orang tuanya 

agar datang ke sekolah saat itu juga. Jika orang tua belum hadir juga, siswa 

tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran sampai orang tuanya hadir di 

sekolah. Dengan begitu siswa akan lebih jera dalam mengulangi 

kesalahannya kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Siswa mendapat teguran dari waka kesiswaan karena mangkir,  

orang tuanya tidak hadir 

(Sumber: Dokumentasi pribadi tanggal 30 Mei 2013) 

Berbagai pihak telah sependapat bahwa penerapan sistem poin 

sangat efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran siswa.  Untuk itu 

sekolah kemungkinan besar akan melanjutkan penerapan sistem poin pada 
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tahun ajaran berikutnya. Menurut Arsa’ad (45th), Joko (50th), Heru (48th), 

Armiyati (44th), Lutfiyani (17th), dan Aji (16th), mereka menyetujui agar 

sistem poin dilanjutkan pada tahun ajaran berikutnya. Hanya saja karena 

pengalaman tahun kemarin penerapan sistem poin harus lebih diperbaiki 

dan perlu dirapatkan kembali dengan semua pihak, agar penerapan sistem 

poin nantinya semakin maksimal. 

5. Manfaat yang Diperoleh Setelah Sekolah Menerapkan Sistem Poin 

Membuat suatu kebijakan pastilah ada manfaat dan kendalanya. 

Adanya penerapan sistem poin dalam tata tertib sekolah mempunyai 

banyak sekali mafaat, terutama bagi siswa SMA N 1 Jekulo Kudus. 

Beberapa manfaat yang diperoleh siswa setelah sekolah menerapkan 

sistem poin dalam tata tertib: 

a. Mengurangi tingkat pelanggaran siswa 

Menurut Arsa’ad (45th) dalam wawancara tanggal 03 Juni 2013 bahwa 

manfaat yang diperoleh siswa setelah sekolah menerapkan sistem poin 

adalah pelanggaran tata tertib semakin berkurang. Walaupun belum 

maksimal, walaupun masih ada anak yang melanggar, setidaknya makin 

hari makin sedikit siswa yang melanggar peraturan. 

Dengan adanya sistem poin, guru tidak harus memberikan hukuman 

kepada setiap siswa yang melakukan pelanggaran. Siswa yang 

melanggar cukup dicatat dalam catatan pribadi siswa, dan setelah 

memperoleh poin tertentu siswa akan mendapat sanksi sesuai 

peraturannya. 
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b. Membuat siswa lebih disiplin 

Dengan adanya penerapan sistem poin di sekolah, siswa lebih bisa 

untuk disiplin. Disiplin waktu, disiplin perilaku dan lainnya. Semua 

peraturan yang tercantum dalam tata tertib sekolah lebih bisa ditaati. 

Walaupun tidak berupa hukuman, sistem poin adalah salah satu 

alternatif untuk mendisiplinkan siswa. Dengan kebijakan ini siswa lebih 

mengetahui telah melakukan pelanggaran berapa kali. Siswa lebih jera 

untuk mengulangi kesalahannya kembali. Seperti yang dikatakan 

Arsa’ad (45th), Joko (50th), Armiyati (44th), Heru (48th), dan Aji 

(16th) bahwa manfaat diterapkannya sistem poin dalam tata tertib 

sekolah adalah untuk mendisiplinkan para siswa, agar anak terbiasa 

tertib. 

c. Ada kejelasan tentang catatan pelanggaran siswa 

Dengan diberlakukan sistem poin di sekolah, siswa mempunyai 

kejelasan tentang catatan pelanggaran. Menurut Yunita (17th) dalam 

wawancara tanggal 28 Mei 2013, bahwa manfaat yang dia peroleh 

ketika sekolah menerapkan sistem poin adalah adanya kejelasan tentang 

catatan pelanggaran yang dia lakukan. Hal senada juga dikatakan oleh 

Waka Kesiswaan, Arsa’ad (45th) bahwa manfaat yang diperoleh siswa 

adalah siswa tahu berapa poin yang telah dia dapat.  

Dengan adanya kejelasan tentang catatan pelanggaran siswa, ini akan 

memudahkan waka kesiswaan dalam menangani siswa yang melakukan 

pelanggaran. Jadi penanganan terhadap siswa yang melakukan 
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pelanggaran adil dan tidak berat sebelah. Seperti contoh siswa yang 

baru terlambat satu kali dan siswa yang sering terlambat jelas 

mendapatkan poin yang berbeda. Begitu pula sanksi yang akan dia 

dapat, tentunya juga akan berbeda. Jadi tidak ada siswa yang dapat 

mengajukan protes apabila mereka mendapat hukuman yang berbeda 

dari Waka kesiswaan walaupun kesalahan yang mereka lakukan secara 

kasat mata sama. 

d. Memberi peringatan (warning) pada siswa 

Berdasarkan keterangan Yunita (17th) dalam wawancara tanggal 28 

Mei 2013 bahwa manfaat penerapan sistem poin adalah memberi 

peringatan (warning) kepada dirinya sendiri agar tidak melakukan 

pelanggaran kembali. Selain itu, Arsa’ad (45th) juga menyatakan 

bahwa manfaat penerapan sistem poin di sekolah adalah siswa lebih 

tahu berapa poin yang telah dia dapat, sehingga akan menjadi 

kewaspadaan sendiri buat mereka agar tidak mengulangi kesalahan 

yang sama.  

Dengan manfaat tersebut, siswa akan lebih mengerti berapa poin yang 

telah dia dapat. Dengan begitu siswa punya peringatan (warning) 

tersendiri agar dia tidak melakukan pelanggaran kembali. 

e. Menghindari terjadinya hukuman fisik 

Dengan diberlakukannya sistem poin di sekolah akan mencegah 

terjadinya hukuman fisik. Dengan kebijakan ini, siswa akan lebih 
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merasa jera tanpa guru harus memberikan peringatan berupa hukuman 

fisik. 

Dari berbagai manfaat di atas, masih ada beberapa manfaat yang 

lain. Bukan hanya manfaat untuk siswa tetapi juga manfaat untu guru dan 

manfaat untuk sekolah. Manfaat penerapan sistem poin bagi sekolah 

adalah kedisiplinan siswa bisa lebih tercapai, siswa dapat terbiasa tertib di 

sekolah. 

Manfaat penerapan sistem poin bagi guru adalah memudahkan guru 

menangani masalah siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi setiap guru 

tidak harus langsung memberikan hukuman kepada siswa, tetapi cukup 

untuk menyerahkan kepada bagian piket agar dicatat dalam catatan pribadi 

siswa. 

6. Kendala-Kendala yang Dihadapi Pihak Sekolah Dalam Menerapkan 

Sistem Poin 

 

Kebijakan penerapan sistem poin juga tidak luput dari kendala 

pelaksanaannya. Kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam 

menerapkan sistem poin adalah: 

1. Kendala dari siswa 

Menurut penuturan Joko (50th) dalam wawancara tanggal 03 Juni 2013 

bahwa kendala-kendala yang di hadapi terletak pada siswa itu sendiri. 

Siswa yang sering melakukan pelanggaran dipengaruhi oleh karakter 

siswa yang sulit untuk diatur. Sedangkan menurut Armiyati (44th) 

dalam wawancara tanggal 04 Juni 2013 bahwa kendala-kendala yang 

dihadapi pihak sekolah adalah pada siswa itu sendiri. Para siswa masih 
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cenderung mengikuti trend masa kini, dari segi berpakaian, berbicara 

dan bertingkah laku. 

Dijaman yang serba modern seperti ini memang sangat berpengaruh 

terhadap pola pikir dan perilaku para siswa. Mulai dari gaya bicara, cara 

berpakaian, dan tingkah polah mereka seakan tidak lagi wajar. Anak-

anak saat ini cenderung bersikap semaunya sendiri tanpa menghiraukan 

benar dan salahnya. Anak-anak saat ini susah untuk diingatkan dan 

susah untuk diatur. Situasi seperti ini yang menjadi kendala para guru 

dalam menerapkan sistem poin di sekolah. 

2. Kurangnya dukungan dari orang tua siswa 

Kendala lain yang dihadapi oleh pihak sekolah adalah kurangnya 

dukungan dan perhatian orang tua untuk anaknya. Hal ini yang terlihat 

sepele tapi sangat penting. Seringkali orang tua acuh terhadap 

perkembangan anaknya. Orang tua menganggap bahwa anak mereka 

sudah diserahkan sepenuhnya pada sekolah. Padahal seharusnya orang 

tua masih wajib mengontrol perkembangan anaknya di luar sekolah. 

Pergaulan anak dil luar sekolah itu yang seharusnya lebih diperhatikan 

orang tua. 

Dalam wawancara pada tanggal 28 Mei 2013 dan tanggal 04 Juni 2013, 

Heru (48th) dan Armiyati (44th) diketahui bahwa salah satu kendala 

yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam menerapkan sistem poin di 

sekolah adalah kurangnya dukungan dari orang tua siswa. Selain itu 
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juga para orang tua masih kurang tanggap dengan kebijakan penerapan 

sistem poin di sekolah. 

Hal tersebut dikarenakan kurang maksimalnya pihak sekolah dalam 

mensosialisasikan kebijakan sistem poin kepada orang tua siswa. 

Sosialisasi untuk orang tua hanya sebatas melalui siswa secara tertulis. 

Siswa diberikan catatan tata tertib yang baru dan dilengkapi dengan 

pemberitahuan adanya kebijakan penerapan sistem poin di SMA N 1 

Jekulo Kudus, seperti yang diungkapkan oleh Arsa’ad (45th) dan Joko 

(50th). 

3. Administrasi yang belum tertata 

Kendala lain yang dihadapi pihak sekolah dalam menerapkan sistem 

poin diutarakan oleh Heru (48th), bahwa salah satu kendala adalah pada 

administrasi yang belum begitu tertata. Karena penerapan sistem poin 

baru dilaksanakan jadi pembukuannya belum ada. Hanya sebatas 

catatan pribadi siswa, tanpa ada rekapitulasinya tiap bulan. Hal ini 

sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa pembukuan dan rekapitulasi 

pelanggaran siswa masih kacau dan belum terarah.  

Dari berbagai kendala di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan 

penerapan sistem poin di SMA N 1 Jekulo Kudus belum maksimal. Masih 

harus ada perbaikan lagi, dan keseriusan dari semua pihak agar penerapan 

sistem poin di tahun selanjutnya bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya. 
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B. PEMBAHASAN 

Awal mula dibentuknya sistem poin adalah karena semakin tingginya 

tingkat pelanggaran siswa terhadap tata tertib. Tata tertib adalah beberapa 

peraturan atau norma yang mengharuskan para siswa serta pendidik 

mematuhinya (Murniatmo, 1999:47). Tujuan dibuatnya sebuah tata tertib 

adalah: 

1. Agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan serta terhindar dari 

masalah-masalah yang menyulitkannya. 

2. Agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya. 

3. Agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-

sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan.  

Banyaknya siswa yang melakukan pelanggaran menuntut sekolah untuk 

memberikan hukuman (punishment) kepada para pelanggar. Hukuman 

(punishment) adalah usaha edukatif yang digunakan untuk memperbaiki dan 

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

yang memasung kreativitas (Yanuar, 2012:15). Dari teori tersebut sekolah 

mengambil kebijakan untuk menerapkan sistem poin dalam tata tertib sekolah. 

Ini bertujuan agar guru tidak memberikan hukuman yang sewenang-wenang 

terhadap para pelanggar tata tertib. Selain itu juga mencegah adanya kekerasan 

fisik di sekolah. 

Sistem poin adalah suatu kebijakan yang diambil sekolah guna 

mengurangi tingkat pelanggaran siswa di SMA N 1 Jekulo Kudus. Penerapan 

sistem poin di SMA N 1 Jekulo Kudus berawal dari musayawarah semua pihak 
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sekolah, dimaksudkan untuk menekan presentase pelanggaran siswa. Sistem 

poin diberlakukan dalam tata tertib sekolah. Setiap pelanggaran yang dilakukan 

siswa dinyatakan dalam poin tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Sistem poin merupakan salah satu bentuk penguatan negatif yang 

diberikan sekolah terhadap siswa yang melanggar peraturan. Penguatan negatif 

adalah dengan memberikan penguatan untuk meninggalkan tindakan-tindakan 

yang dipandang negatif atau kurang tepat (Surya, 2003:113). 

Dengan diberlakukannya sistem poin di SMA N 1 Jekulo Kudus, siswa 

akan merasa mendapat peringatan sendiri. Bagi siswa yang melanggar tata 

tertib sekolah dikenakan poin, dan poin itu akan diakumulasikan jika siswa itu 

kembali melanggar peraturan. Dengan begitu, siswa yang sering melanggar 

peraturan poinnya akan semakin tinggi dan akan mendapat peringatan dari 

sekolah seperti yang telah ditetapkan. Peringatan yang diberikan sekolah untuk 

para siswa yang melanggar adalah sebuah hukuman atas kesalahan yang 

mereka perbuat. 

1. Jenis pelanggaran yang dominan dilakukan siswa 

Pelanggaran adalah perbuatan (perilaku) melanggar (KBBI, 

2012:478). Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sering 

dilakukan siswa di SMA N 1 Jekulo Kudus. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

pelanggaran yang dominan dilakukan para siswa di SMA N 1 Jekulo Kudus 

adalah terlambat dan tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Penyebab siswa 

sering terlambat dan tidak masuk sekolah tanpa keterangan adalah karakter 
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siswa itu sendiri yang susah diatur, siswa yang malas. Selain itu juga 

disebabkan karena siswa tidak suka terhadap mata pelajaran atau guru yang 

mengampu pelajaran pada hari itu. 

2. Keefektifan sistem poin guna mengurangi tingkat pelanggaran siswa 

Pemberian penguatan (Reinforcement) adalah pemberian respon 

terhadap anak didik. Respon tersebut dapat berupa respon positif dan respon 

negatif (Djamarah, 2000:100). Penerapan sistem poin di SMA N 1 Jekulo 

Kudus merupakan salah satu bentuk respon negatif. Respon negatif dapat 

berupa hukuman atau peringatan. Tujuannya adalah agar tingkah laku 

seseorang yang tidak baik frekuensinya dapat berkurang bahkan hilang. 

Berdasarkan hasil penelitian, sistem poin sangat efektif untuk 

mengurangi tingkat pelanggaran siswa di SMA N 1 Jekulo Kudus. 

Walaupun belum maksimal karena baru tahun pertama, tetapi pelanggaran 

yang dilakukan siswa semakin hari semakin berkurang. Hanya siswa-siswa 

tertentu yang masih melakukan pelanggaran. Itu disebabakan karena 

karakter siswa itu sendiri.  

Penerapan sistem poin yang merupakan bentuk penguatan negatif. 

Penerapan sistem poin dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengganti 

pemberian hukuman (punishment). Pemberian penguatan negatif ini telah 

berjalan dengan baik dan telah mencapai tujuannya, yaitu mengurangi 

bahkan menghilangkan frekuensi tingkah laku seseorang yang kurang baik. 
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3. Manfaat sistem poin 

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem poin dalam tata tertib 

sekolah mempunyai beberapa manfaat diataranya a) Mengurangi tingkat 

pelanggaran siswa, 2) Membuat siswa lebih disiplin, 3) Ada kejelasan 

tentang catatan pelanggaran siswa, 4) Memberi peringatan (warning) pada 

siswa, 5) Menghindari terjadinya hukuman fisik. 

Dari berbagai manfaat yang diperoleh siswa di atas, penerapan 

sistem poin di SMA N 1 Jekulo Kudus sebagai pengganti hukuman bagi 

siswa yang melanggar tata tertib telah sesuai dengan fungsi hukuman yaitu 

fungsi restriktif yang artinya hukuman dapat menghalangi terulangnya 

kembali perilaku siswa yang tidak diinginkan, fungsi  pendidikan yang 

artinya hukuman yang diterima anak merupakan pengalaman yang dijadikan 

pelajaran berharga, dan fungsi motivasi yaitu hukuman dapat memperkuat 

motivasi anak untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan (Gaza, 

2012:63). 

4. Kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian, kendala-kendala yang dihadapi pihak 

sekolah dalm menerapkan sistem poin diantaranya adalah 1) Kendala dari 

siswa itu sendiri yaitu karakter siswa yang susah untuk diatur, 2) Kurangnya 

dukungan dari orang tua siswa karena sosialisasi tentang penerapan sistem 

poin dari pihak sekolah kepada orang tua siswa kurang maksimal, 3) 

Administrasi yang belum tertata karena sistem poin baru diterapkan pada 

tahun ajaran 2012/2013. 
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Sistem poin yang merupakan bentuk dari hukuman yang diterapkan di 

SMA N 1 Jekulo mempunyai efek terhadap karakter siswa. Pemberian 

hukuman (punishment) kepada siswa yang telah melakukan pelanggaran 

terhadap tata tertib sekolah akan membuat siswa jera dan akan berfikir ulang 

untuk melakukan kesalahannya kembali. Siswa akan sadar atas perbuatan yang 

telah dilakukan. Seperti dalam teori Lickona, bahwa komponen-komponen 

karakter yang baik salah satunya adalah pengetahuan moral (Moral Knowing), 

perasaan moral (Moral Feeling), dan tindakan moral (Moral Action). Diantara 

berbagai jenis pengetahuan moral, adalah Moral Awareness (Kesadaran 

Moral). 

Pemberian hukuman pada siswa yang melanggar tata tertib sekolah 

berupa pemberian poin dapat berdampak pada kesadaran moral mereka. 

Dengan pemberian poin tersebut, siswa akan mengetahui dengan sendirinya 

bahwa sesungguhnya mereka bersalah telah melanggar tata tertib sekolah. 

Selain berpengaruh terhadap pengetahuan moral (Moral Knowing), juga 

berpengaruh terhadap perasaan moral (Moral Feeling). Siswa yang telah 

mendapatkan hukuman berupa pemberian poin akan dapat mengontrol dirinya 

untuk tidak melanggar peraturan kembali. Kontrol diri (Self Control) inilah 

yang termasuk dalam persaan moral. Dengan diterapkannya sistem poin di 

sekolah juga akan membuat siswa mempunyai kebiasaan tertib dan disiplin 

dalam segala hal. Dalam teori Lickona, kebiasaan (Habit) adalah salah satu 

wujud dari tindakan moral (Moral Action). 
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Dari berbagai penjelasan di atas, penerapan sistem poin di SMA N 1 

Jekulo Kudus berpengaruh terhadap karakter para siswa. Jadi pemberian 

hukuman (punishment) atau penguatan negatif sangat efektif untuk mengurangi 

tingkat pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh para siswa.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Jenis pelanggaran yang dominan dilakukan siswa SMA N 1 Jekulo Kudus 

adalah terlambat dan tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Oleh sekolah, 

pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran ringan dengan 

poin 2. Walaupun tergolong kategori pelanggaran ringan, tetapi poin 

tesebut dapat mencapai poin maksimal karena pelanggaran dilakukan 

secara berulang-berulang. Penyebabnya adalah karakter siswa yang 

memang susah diatur, juga karena siswa tidak suka dengan mata pelajaran 

atau guru yang mengampu mata pelajaran hari itu 

2. Kebijakan penerapan sistem poin cukup efektif dalam mengurangi tingkat 

pelanggaran siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus. Walaupun belum 

maksimal dan masih ada siswa yang melanggar, tetapi tingkat pelanggaran 

siswa semakin hari semakin berkurang. 

3. Manfaat yang diperoleh siswa setelah sekolah menerapkan sistem poin 

adalah 1) mengurangi tingkat pelanggaran siswa, 2) membuat siswa lebih 

disiplin, 3) ada kejelasan tentang catatan pelanggaran siswa, 4) memberi 

peringatan (warning) pada siswa, 5) menghindari terjadinya hukuman 

fisik. 
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4. Kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam menerapkan sistem 

poin di sekolah adalah 1) kendala dari siswa seperti karakter, 2) kurangnya 

dukungan dari orang tua siswa karena sosialisasi dari pihak sekolah yang 

belum maksimal, 3) administrasi yang belum tertata karena baru 

dijalankan pada tahun pertama. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, saran penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagi Siswa SMA N 1 Jekulo Kudus 

Sebaiknya para siswa lebih mematuhi tata tertib sekolah, terlebih 

setelah diterapkannya sistem poin. Hindari melakukan pelanggaran yang 

akan membuat poin semakin meninggi. 

2. Bagi Guru SMA N 1 Jekulo Kudus 

Hendaknya para Guru memberikan peringatan kepada para siswa 

yang telah melanggar tata tertib sekolah sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan yaitu dengan memberikan poin yang sesuai atas 

pelanggaran yang telah siswa lakukan. 

3. Bagi Kepala SMA N 1 Jekulo Kudus 

Seharusnya Kepala Sekolah melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan sistem poin yang telah berjalan dan memperbaiki pasal-pasal 

dalam sistem poin agar pelaksanaan pada tahun yang akan datang dapat 

berjalan maksimal.  
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4. Bagi Orang Tua Siswa SMA N 1 Jekulo Kudus 

Sebaiknya para Orang tua harus ikut berpartisipasi dalam 

pelaksanaan sistem poin di sekolah dengan cara menasehati anak-anaknya 

untuk tidak membuat pelanggaran di sekolah. 
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Lampiran 1. Profil SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH

Nomor Statistik Sekolah/Madrasah: 3 0  1  0 3  1 9  0 6 0 1 9   NIS :

1. a. Nama Sekolah/Madrasah : S M A 1 J E K U L O

b. Kelompok (Khusus SMK) : 1 Pertanian dan Kehutanan 4 Kesejahteraan Masyarakat

(dapat memilih 3) 2 Teknologi dan Industri 5 Pariw isata

3 Bisnis dan Manajemen 6 Seni dan Kerajinan

7 Kesehatan

2. Alamat

a. Jalan : R A Y A K U D U S  - P A T I  KM  1 0  N O 3 4

b. - Desa / Kelurahan : K L A L I N G

- Daerah : 1 1 = Desa 2 = Kota

c. Kecamatan : J E K U L O

d. Kabupaten / Kota : K U D U S

: 1 1 = Kabupaten 2 = Kota

e. Provinsi : J A W A T E N G A H

f. Kode Pos : 5 9 3 8 2

g. Kode Area/No. Telp/Fax : ( 0291) 433930 / (0291) 4246065 E-mail : sman1jekulokudus@yahoo.co.id

Website : w w w .sman1jekulo.sch.id

h. Jarak sekolah sejenis

terdekat : 6 (KM)

3. Sekolah Dibuka Tahun : 1 9 8 9

4. Akreditasi Sekolah : A SK Akreditasi Terakhir (Nomor/Tgl SK) :  Nomor : Ma.003592     Tanggal :  11-11-2009

5. Bentuk Sekolah : 1 1 = Biasa/Konvensional 2 = Terbuka

6. Status Sekolah : 1 1 = Negeri 2 = Sw asta

7. Waktu Penyelenggaraan : 1 1 = Pagi 2 = Siang 3 = Kombinasi

8. Tempat Penyelenggaraan : 1 = Sekolah sendiri

Praktik (Khusus SMK) 2 = Tempat lain, sebutkan …………………………………………………………………..

9. Tempat Pelaksanaan Sistem : 1   Lembaga Pemerintah jumlah = …… 2   Lembaga Sw asta   jumlah = ……

Ganda (Khusus SMK) 3   Gabungan jumlah = …… 4   Tidak ada

10. Tahun terakhir Sekolah ini :

direnovasi

PROFIL  SEKOLAH
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Sekolah/Madrasah Negeri

11. a. SK Terakhir Status : No.  0389 / O / 1990 Tgl./Bln./Thn. 11 Juni 1990

Sekolah

b. Keterangan SK : 4 1   Pemutihan 3   Alih fungsi 5   Perubahan nama

2   Penegerian 4   Sekolah Baru 6   Lainnya

12. Nomor Kode Anggaran : KPKN : ……………………………………………………..

Sekolah/Madrasah Swasta

13. SK/Izin Pendirian Sekolah dari: No. ………………………………….. Tgl./Bln./Thn. ………………………………………………….

Kanw il Depdiknas/Depag

14. Nomor Data Sekolah (NDS) :

15. Akreditasi

a. Jenjang :  1 = Disamakan 2 = Diakui 3 = Terdaftar 4 = Belum Diakreditasi

b. SK : No. ………………………………….. Tgl./Bln./Thn. ………………………………………………….

16. Nama Yayasan/Penyelenggara

Sekolah/Madrasah :

a. Alamat

1)   Jalan :   ………………………………….. ..…………………………………..…………………………………..

2)   Desa/Kelurahan :   ………………………………….. ..…………………………………..…………………………………..

3)   Kecamatan :   ………………………………….. ..…………………………………..…………………………………..

4)   Kabupaten/Kota :   ………………………………….. ..…………………………………..…………………………………..

5)   Provinsi :   ………………………………….. ..…………………………………..…………………………………..6)   Nomor Telepon : …………………………………..

b. Akte Pendirian : No. ………………………………….. Tgl./Bln./Thn. ………………………………………………….

c. Kelompok Yayasan : 1 Aisyiah 5 MPPK 9  YPLP PGRI

2 MPK Muhammadiyah 6 MNPK 10  Lainnya

3 LP Ma'arif 7 Perw ari

4 ML Taman Sisw a 8 Dharma Pertiw i

B. SISWA, KELAS, DAN NILAI UJIAN AKHIR NASIONAL (Nilai UAN)

1. Standar Nilai UAN terendah yang diterima :  20,60

Nilai UAN tertinggi pendaftar :  28,20 Nilai UAN terendah pendaftar :  12,00

2. a. Rencana dan Pendaftar per Jenis Kelamin b. Sisw a Baru yang diterima menurut Sekolah Asal dan Jenis Kelamin

3. Sisw a menurut Tingkat dan Agama (Khusus untuk sekolah di lingkungan Depdiknas)

4. a. Kelas dan Sisw a menurut Program Pengajaran, Tingkat, dan Jenis Kelamin (SLTP/MTs dan SMU/MA) 
1)

1.

2.

3.

4.

432

LL P L+P

326

JumlahRencana 

Penerimaan

Pendaftar

P PLPL

SD

PLPL

SLTPMI MTs

- - -

Jumlah

Tingkat

III

IV

288 106 88 259

I

II

Jumlah

67 196 21 63-

BudhaHinduKatolikIslam Protestan

988

4

2

4

-

10

343

342

303

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

347

344

307

-

998

-

-

-

-

74125721220

- 4

872726282

Kelas
Sisw a

  IPS

Jumlah 9259889

- -

JumlahTingkat I Tingkat II Tingkat III

Kelas
Sisw a

L P L P

9 88 259 - 88 259- - - - - 7

534 28 9 9 2 13- - - 1

4

25

- - 4 59 23730 134

8 97 19248 100 9 49

  Umum

  Bahasa

  IPA

92

1039 29-

No. Program Pengajaran
Kelas

Sisw a

L P
Kelas

Sisw a

L P
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b. Kelas dan Sisw a menurut Bidang Keahlian, Program Keahlian, Tingkat, dan Jenis Kelamin (Khusus SMK)

2)  Bagi sekolah yang melaksanakan program keahlian mulai tingkat I, lajur bidang keahlian diisi dengan nama program keahlian

5. Sisw a menurut Umur, Tingkat, dan Jenis Kelamin

Umur

3)  Jumlah sisw a L+P harus sama dengan jumlah sisw a pada butir B.3 dan baris penjumlahan L+P butir B.4a atau B.4b

6. Sisw a mengulang, Putus Sekolah, dan Mutasi menurut Tingkat dan Jenis Kelamin

1a.

1b.

2.

Mutasi

Tahun Pelajaran

Sebelumnya

 Kabupaten 

 Kabupaten/kota lain

 Keluar -

-

-- - - -

- - -- - - -

- - -- - - -

-

- - -

- -

- - -

- - - -Jumlah - - - -

-

4.  IPS - - - - - -

- -

- - -

3.  IPA - - - - - - -

-

2.  Bahasa - - - - - - -

- - - - - - - -

- -- - - -

Sebelumnya

- -

1.  Umum -

Putus Sekolah

Tahun Pelajaran

Jumlah

Mengulang  4)

- -

- -

- -

 IPA

 IPS

-

- - - - - - -

- -

-

-

-

-

- - - -

- -

- -

- - - - - - -

P
Program Pengajaran

Tingkat I Tingkat II Tingkat III

1. - - - -

P

 Umum

 Bahasa

3.

4.

L

2. - -

-

Tingkat IV Jumlah

257 741

L P L P L

-

P

- -

- - -

- - - - - -

-

-

- -

- - - - - -

-

-

37 52

- - - - - -

-

-

35 139

- - - - 37 52

-

-

92 264

- - 9 4 26 135

-

-

78 249

11 5 57 226 24 33

- -62 217 16 32

- -

- -

-

- - - - -

174

-- - - -

- -

-

-

-

5215 37

-

- - -

327

356

-

-

998

- - - - -

-

89

- -- -

15 37

- -

- -

- -

16 tahun

17 tahun

14 tahun

15 tahun

18 tahun

19 tahun

20 tahun

21 tahun

>21 tahun

Jumlah 3)

Tingkat I

L P
Umur

<13 tahun

13 tahun - -

L P L+PP

JumlahTingkat IVTingkat IIITingkat II

PL P

Program         

Keahlian 
Bidang 

Keahlian   2)

Tingkat I

Kelas
Sisw a

L
No.Komponen

LL

L P L P
Kelas

Sisw a
Kelas

Sisw a

L P L P

Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Jumlah

Kelas
Sisw a

Kelas
Sisw a

L P
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7. Peserta Ujian Akhir Nasional dan Lulusan Tahun Pelajaran Sebelumnya menurut Prog. Studi dari Sekolah/Madrasah ini

8. Nilai Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran Sebelumnya

a. SLTP/MTs c. SMU dan MA

C. FASILITAS

1. Keliling tanah seluruhnya  620,00 M, yang sudah dipagar permanen (termasuk pagar hidup)   590,00 M

2. Luas Tanah/Persil yang Dikuasai Sekolah menurut Status Pemilikan dan Penggunaan

P L+PL P L+P LProgram Keahlian
No.

1.  IPA

Peserta

592. 33 26 33

LulusanProgram Studi/

22 95 22117 95 117

 IPS 26 59

3.  BAHASA 8 98 106 8 98 106

4.

5.

6.

7.

63 219Jumlah

No. Nilai rata-rataMata Pelajaran

282 63

1.

2.

IPS

Seluruh

Program

Nilai rata-rata

IPAPelajaran
No.

Mata

219 282

PPKn

Bahasa Indonesia PPKn - -

Bahasa

4.

5.

6.

Matematika

IPA

1.

6.

7.

IPS

Nilai rata2 semua mata pelajaran

Bahasa Inggris

3.

Bahasa Inggris

Matematika

Fisika

Biologi

10.

2.

3.

4.

5.

Ekonomi

Sosiologi

8.

9.

-

-

7,86 -

-

Bahasa Indonesia

-

12.

8,16 - -

Kimia

Sastra Indonesia

Bahasa Asing Lain

8,25 -

11.

- -

- 8,93 -

7,89

- - 8,50

- - 8,59

- 8,45 -

-

-

-

-

7,38- -

-

Antropologi13.

-

-

-

-

-

--

Geografi

Seluruh Mata Pelajaran

-

-

- 8,92 -

- - 8,08

7,10 7,67

6,46 7,10 5,94 6,46

6,69

Minimum

Rata-rata

Maksimum 9,20

7,78

8,67

7,86

8,77 9,20

Lain-lain

Penggunaan

8.034 m2 600 m2800 m2 8.605 m25.175 m2

Kebun

m2 m2
Milik

m2 m2

Status Luas Tanah

Seluruhnya

Sertif ikat  23.214 m2

m2

Pemilikan Bangunan Halaman/Taman Lap. Olahraga

Bukan Milik m2 m2 m2

m2

m2 m2 m2

Belum Sertif ikat
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3. Buku dan Alat Pendidikan menurut Mata Pelajaran

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

4. Perlengkapan Sekolah/Madrasah

Buku

Pegangan Guru Teks Sisw a

6 16 4 937 65

Praktik   

(set)

Media   

(set)

Alat Pendidikan

5 1208 110 547

Penunjang

Jumlah   

Judul

Jumlah  

Eks.

Peraga   

(set)Jumlah   

Judul

Jumlah  

Eks.

Jumlah   

Judul

Jumlah  

Eks.

No. Mata Pelajaran

1.

2.

PPKn

Pendidikan Agama   5)

Bahasa dan Sastra Indonesia

Bahasa Inggris

12.

13.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

Ketik Hitung

Mesin

10.

14.

15.

11.

Kerajinan Tangan dan Kesenian

Teknologi Infomasi dan Komuniasi

4

Sejarah Nasional dan Umum

Pendidikan Jasmani

Matematika

IPA (Khusus SLTP/MTs)

Bimbingan dan Penyuluhan

Bahasa Asing Lain

Tata Negara

Antropologi

Pendidikan Seni

8.

Fisika

Biologi

Muatan Lokal

Kimia

IPS (Khusus SLTP/MTs)

Ekonomi

Sosiologi

Geografi

Sejarah Budaya

7

11

7

5

10

7

5

31 7 1126 125 390

42 385

25 3 1917 101 557

99

21

3 84

276

18 1 1 39 71

28 2 693 156 579

15 3 727 126 631

3 718 131 349

4 12 3 1453 131 1889

5 15

54 534

5 25 2 403 69 400

8 13 2 223

15 55 3 425 93 285

1 401 1 1 160

26 93

3 3 1 1 11 193

8 13 1 1

24 - - 32 71

16 1794 4 - -

8 17

- - - - 24 38

1 1 1 1

4 12 - - 29 35

1 1 1 1 31 77

52 4 - 1 1 2 1 21 998

Kom-  

puter
Brankas

Filling 

Cabinet
Lemari

Kursi 

Sisw a

Rak   

BukuStensil

Meja 

GuruFoto

Kursi 

Guru

Meja 

Sisw a

63 63 5136
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5. Ruang menurut Jenis, Status Pemilikan, Kondisi, dan Luas

6. Penggunaan Laboratorium

D. KETENAGAAN

Kepala Sekolah dan Guru menurut Status Kepegaw aian, Jabatan, Golongan, dan Jenis Kelamin

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - 10 20 16 12 26 32 - - - - - - - - - - 26 32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 6 3 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - 10 20 16 12 26 32 - - - - - - - - 3 6 29 38

GT + GTT + Guru  

Bantu/Kontrak

JumlahGuru

II

Status

Kepega- 

w aian

Jabatan

Kepala Sekolah dan Guru Tetap

Fisika

6 Jam

Subjml

Komputer

37 Jam

Biologi Kimia

6 Jam

Bahasa

Gol.

I BPNS

IPS

…….. Jam

Gol.

IV

Subjml

PNS

Rata-rata penggunaan Laboratorium tiap 

minggu

1

Gol.

III

Gol.
Bantu/ 

Kontrak

Guru Tidak   

Tetap

L+P

Tetap
Yay asan

PNS

-

-

-

Bukan Milik

Luas                    (m2)Jml

144

-

120

-

156

156

154

-

240

152

110

36

144

48

12

120

-

24

-

-

18

82

18

-

-

24

24

-

-

Jml

25

Jml

Baik

Luas (m2)

1729

Jml Luas (m2)

2

-

Rusak Ringan Rusak Berat

Luas (m2)

24 Jam4 Jam

Kepala SekolahTetap

Guru PNS Pusat -

Guru PNS Daerah 58

Guru PNS Depag

Milik

Guru Tetap -

Tidak 

Tetap

Jumlah 68

Guru Tidak Tetap 9

Guru Bantu/Kontrak

No. Jenis Ruang

1. Ruang Teori/Kelas

2. Laboratorium IPA -

3. Laboratorium Biologi 1

5. Laboratorium Fisika 1

4. Laboratorium Kimia 1

6. Laboratorium Bahasa 1

7. Laboratorium IPS -

8. Laboratorium Komputer 2

9. Ruang Perpustakaan 1

10. Ruang Keterampilan 1

11. Ruang Serba Guna -

12. Ruang UKS 1

13. Ruang Praktik Kerja -

14. Bengkel -

15. Ruang Diesel -

16. Ruang Pameran -

17. Ruang Gambar -

18. Koperasi/Toko 1

19. Ruang BP/BK 1

20. Ruang Kepala Sekolah 1

21. Ruang Guru 1

22. Ruang TU 1

23. Ruang OSIS 1

24. Kamar Mandi/WC Guru 3

25. Kamar Mandi/WC Murid 15

26. Gudang 1

27. Ruang Ibadah 1

-

28. Rumah Dinas Kepala Sekolah -

29. Rumah Dinas Guru -

32. Sanggar PKG -

IPA

…….. Jam

30. Rumah Penjaga Sekolah -

31. Sanggar MGMP
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2. Kepala Sekolah dan Guru menurut Umur dan Masa Kerja Seluruhnya

3. Kepala Sekolah dan Guru serta Tenaga Administrasi menurut Ijazah tertinggi

4. Guru dan Kebutuhan Guru menurut Mata Pelajaran yang Diajarkan

10-145-9 Jml.  8)> 2420-2415-19

- -

< 5< 20 20-29 30-39 40-49 50-59 > 59 Jml.  9)

5 2 7

Jabatan
Umur (tahun) Masa Kerja Seluruhnya (tahun)

Kepala Sekolah - - - - - - - 1 - 1

S1 Nkeg. S2/S3 Jumlah

8 12 42

- - 9

1

Guru Tetap - - 15 17 9 - 41

1

Guru Tidak Tetap - 2 7 - -- -

8

- 9 3 6

- -- 2 2Guru Bantu/Kontrak - 1 1 - - - - - 2

Jumlah - 3 23 18 9 5453 10 8 7 8 9

D3 

NKEg.

Sarmud 

Keg

Sarmud 

Nkeg.
S1 Keg.

- 12

No.

Guru Bantu/Kontrak

Tenaga Adm. 10)

-

-

Ketenagaan <= SLTA

Mata Pelajaran

A1/D1

-

23

Kepala Sekolah

Guru Tetap 

-

1 -

Guru Tidak Tetap  

A2/D2

- -

-

-

- - - -

D3 Keg.

1 1

- - - - 2 - 46 7 3 58

- - - - - 1 8 - - 9

- - - - - - - -

3 21.

- 0

- - 2

5

- 2

No.

2 15. 5

Kebu- 

tuhan

2

-

1

Kebu- 

tuhan

- 29

3. 5

1. PPKn

2.

1

4. 5 16.Bahasa Inggris 6 -

5. 3 17.Sejarah Nasional dan Umum 3 1

6. 2 18.Pendidikan Jasmani 2 -

7. 5 19.Matematika 6 1

8. 20.IPA (Khusus SLTP/MTs)

3 22.

3 23.

9. 24.

4 -

3 25.

2 26.

1 27.

- 28.

- 29.

1 30.

10. 2 31.2 1Pendidikan Seni

11. 1 32.1 2Bahasa Asing Lain

12. 2 33.Teknologi Informatika Komputer 3 -

13. 2 34.Muatan Lokal

14. 1 54

GT

a. Islam  

b. Protestan

c. Katolik

d. Hindu

e. Budha

Bhs dan Sastra Indonesia

a. Fisika

b. Biologi

c. Kimia

IPS (Khusus SLTP/MTs)

a. Ekonomi

b. Sosiologi

c. Geografi

d. Sejarah Budaya

e. Tata Negara

f. Antropologi

3 -

- -

1 -

- -

5 -

2 1

-

3 1

5 -

Kerajinan Tangan dan Kesenian

2 -

1 -

- -

- -

Yang Ada14)

GTT

1 1

-

GT
Mata Pelajaran

Yang Ada14)

58 9Jumlah

Pendidikan Agama

2 -

1 1

GTT

Bimbingan dan Penyuluhan 1
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5. Tenaga Administrasi menurut Status Kepegaw aian, Golongan, dan Jenis Kelamin

6. Jumlah Tenaga Administrasi menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin

- - 12 5 - 20 9 29

Pegaw ai Tetap

2 - 2 3 2 5 3 2 -

P L+P L PL+P L

- -

L+P L P L+PL+P L P L+P L PL P L+P L P L+P L P

Pegaw ai Tidak Tetap Jumlah

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Yayasan PNS Bukan PNS PT + PTT  11)

Petugas      

Instalasi

Petugas 

Perpustakaan
Laboran Juru Bengkel Jumlah

- - -

L

Pesuruh/     

Penjaga Sek.
Juru Ketik

P L PL L PL

BendaharaKepala TU

PLL P

1 - 1 2 -

PPLP

4 20 9

L

14 -

P

- -

3- 1 1 - - -2
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Lampiran 2.  Daftar Nama Informan   

 

DAFTAR NAMA INFORMAN 

SMA N 1 JEKULO KUDUS 

No Nama Keterangan 

1 Arsa’ad Kurniadi, S.Pd Waka Kesiswaan SMA N 1 Jekulo Kudus 

2 Drs. Joko Sutrisno Kepala SMA N 1 Jekulo Kudus 

3 Heru Bagyo Widodo, S.Pd Guru BK SMA N 1 Jekulo Kudus 

4 Armiyati, S.Pd Guru Bhs. Indonesia SMA N 1 Jekulo Kudus 

5 Aji Purbojati Siswa kls XI IPA 4 SMA N 1 Jekulo Kudus 

6 Yunita Lutfiyani Siswa kls XI IPA 4 SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3. Instrumen Penelitian 

INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM POIN DALAM MENGURANGI 

TINGKAT PELANGGARAN SISWA PADA SMA N 1 JEKULO KUDUS 

 

No Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Indikator Pertanyaan Subjek 
Cara 

Pengumpulan 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis pelanggaran 

apa yang dominan 

dilakukan oleh 

siswa SMA N 1 

Jekulo Kudus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengetahui 

jenis pelanggaran 

apa yang dominan 

dilakukan oleh siswa 

SMA N 1 Jekulo 

Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelanggaran 

yang dominan 

dilakukan 

siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masih banyakkah siswa 

yang melakukan 

pelanggaran terhadap tata 

tertib sekolah? 

2. Berapa presentase siswa 

yang melakukan 

pelanggaran terhadap tata 

tertib sekolah? 

3. Ada berapa jenis 

pelanggaran dalam tata 

tertib SMA N 1 Jekulo 

Kudus? 

4. Pelanggaran apa yang 

sering dilakukan siswa 

secara berulang-ulang? 

5. Apa yang menyebabkan 

siswa melakukan 

pelanggaran tersebut 

Wakil Kepala 

Bidang 

Kesiswaan 

SMA N 1 

Jekulo Kudus 

Wawancara , 

dokumentasi 

dan observasi 

 

 



88 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adakah keefektifan 

sistem poin dalam 

mengurangi tingkat 

pelanggaran siswa 

pada SMA N 1 

Jekulo Kudus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengetahui 

ada dan tidaknya 

keefektifan sistem 

poin dalam 

mengurangi tingkat 

pelanggaran siswa 

pada SMA N 1 

Jekulo Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keefektifan 

Sistem Poin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secara berulang-ulang? 

6. Bagaimana para guru 

menyikapi siswa yang 

sering melakukan 

pelanggaran? 

 

 

1. Kapan sistem poin mulai 

diterapkan di SMA N 1 

Jekulo Kudus? 

2. Siapa yang membuat 

kebijakan sistem poin 

dalam tata tertib sekolah? 

3. Apa yang melatar 

belakangi diterapkannya 

sistem poin di SMA N 1 

Jekulo Kudus? 

4. Bagaimana pelaksanaan 

sistem poin di SMA N 1 

Jekulo Kudus? 

5. Adakah keefeketifan 

sistem poin dalam 

mengurangi tingkat 

pelanggaran yang 

dilakukan oleh para siswa 

di sekolah? 

6. Apa harapan sekolah 

dengan diberlakukannya 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat apa yang 

diperoleh setelah 

sekolah 

menerapkan sistem 

poin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengetahui 

manfaat apa yang 

diperoleh setelah 

sekolah menerapkan 

sistem poin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat Sistem 

Poin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistem poin dalam tata 

tertib sekolah? 

 

 

 

1. Bagaimana respon warga 

sekolah setelah 

diberlakukannya sistem 

poin? 

2. Adakah siswa yang 

berantusias dengan 

adanya kebijakan ini? 

3. Apa manfaat yang 

diperoleh pihak sekolah 

setelah diterapkannya 

sistem poin dalam tata 

tertib sekolah? 

4. Apa manfaat yang 

diperoleh siswa dengan 

adanya kebijakan ini? 

5. Apa manfaat yang 

diperoleh guru dengan 

adanya kebijakan ini? 
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4.  

Kendala-kendala 

apa yang dihadapi 

pihak sekolah 

dalam menerapkan  

sistem poin? 

 

 

Untuk mengetahui 

kendala-kendala 

yang dihadapi pihak 

sekolah dalam 

menerapkan  sistem 

poin 

 

Kendala yang 

dihadapi pihak 

sekolah 

 

1. Kendala apa yang 

dihadapi pihak sekolah 

dalam memberlakukan 

sistem poin? 

2. Adakah pihak sekolah 

yang kontra dengan 

kebijakan sistem poin? 

3. Apakah kebijakan sistem 

poin ini akan dilanjutkan 

pada tahun ajaran baru? 

Apa alasannya? 

4. Bagaimana pihak sekolah 

menjelaskan tentang 

kebijakan penerapan 

sistem poin kepada wali 

murid? 

5. Bagaimana tanggapan 

wali murid terhadap 

adanya sistem poin? 
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Lampiran 4. Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin dalam Mengurangi 

Tingkat Pelanggaran Siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus 

Untuk Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

I. Identitas Informan 

1. Nama    :  

2. Tempat/Tanggal Lahir : 

3. Umur    : 

4. Jenis Kelamin  :  

5. Pendidikan Terakhir  : 

6. Pekerjaan   : 

 

II. Penerapan sistem poin dalam tata tertib SMA N 1 Jekulo Kudus 

1. Kapan sistem poin mulai diterapkan di SMA N 1 Jekulo Kudus? 

2. Siapa yang membuat kebijakan sistem poin dalam tata tertib sekolah? 

3. Adakah dasar aturan yang melandasi diterapkannya sistem poin dalam 

tata tertib sekolah? 

4. Apa yang melatar belakangi diterapkannya sistem poin di SMA N 1 

Jekulo Kudus? 

5. Siapa saja pihak yang pro terhadap kebijakan penerapan sistem poin 

dalam tata tertib sekolah?  

6. Apa alasan mereka setuju terhadap kebijakan ini? 

7. Siapa saja pihak yang kontra terhadap kebijakan penerapan sistem poin 

dalam tata tertib sekolah?  

8. Apa alasan mereka tidak setuju terhadap kebijakan ini? 

9. Bagaimana pelaksanaan sistem poin di SMA N 1 Jekulo Kudus? 

10. Bagaimana peran guru piket dalam pelaksanaan sistem poin di SMA N 1 

Jekulo Kudus? 

11. Bagaimana reaksi siswa ketika sekolah menerapkan sistem poin? 
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12. Apakah para siswa masih melakukan pelanggaran sama seperti ketika 

belum diterapkan sistem poin? 

13. Adakah keefeketifan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran 

yang dilakukan oleh para siswa di sekolah? 

14. Setelah diterapkannya sistem poin, masih adakah guru yang 

menggunakan hukuman fisik terhadap siswa? 

15. Adakah wali murid yang keberatan terhadap kebijakan ini? Apa 

alasannya? 

16. Apa harapan sekolah dengan diberlakukannya sistem poin dalam tata 

tertib sekolah? 

17. Apakah kebijakan penerapan sistem poin akan dilanjutkan pada tahun 

ajaran berikutnya 

 

III. Manfaat yang diperoleh setelah sekolah menerapkan sistem poin 

1. Bagaimana respon warga sekolah setelah diberlakukannya sistem poin? 

2. Adakah siswa yang berantusias dengan adanya kebijakan ini? 

3. Apa kelebihan dari penerapan sistem poin? 

4. Bagaimana pelaksanaan sistem poin dalam tata tertib sekolah bisa 

berjalan dengan lancar? 

5. Siapa pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan sistem poin? 

6. Apa manfaat yang diperoleh pihak sekolah setelah diterapkannya sistem 

poin dalam tata tertib sekolah? 

7. Apa manfaat yang diperoleh siswa dengan adanya kebijakan ini? 

8. Apa manfaat yang diperoleh guru dengan adanya kebijakan ini? 

 

IV. Kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan  sistem poin 

1. Adakah kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam menerapkan 

sistem poin? 

2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan sistem poin? 

3. Adakah pihak sekolah yang kontra dengan kebijakan sistem poin? 
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4. Apakah kebijakan sistem poin ini akan dilanjutkan pada tahun ajaran 

baru? Apa alasannya? 

5. Bagaimana pihak sekolah menjelaskan tentang kebijakan penerapan 

sistem poin kepada wali murid? 

6. Bagaimana tanggapan wali murid terhadap adanya sistem poin? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin dalam Mengurangi 

Tingkat Pelanggaran Siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus 

Untuk Kepala SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

I. Identitas Informan 

1. Nama    :  

2. Tempat/Tanggal Lahir : 

3. Umur    : 

4. Jenis Kelamin  :  

5. Pendidikan Terakhir  : 

6. Pekerjaan   : 

 

II. Item pertanyaan 

1. Kapan berdirinya SMA N 1 Jekulo Kudus? 

2. Dimana alamat lengkap SMA N 1 Jekulo Kudus?  

3. Di sekolah ini terdiri dari berapa guru yang mengajar? 

a. Berapa jumlah PNS yang mengajar di SMA N 1 Jekulo Kudus? 

b. Dalam menjalankan tugas apakah ada guru yang merangkap dalam 

mengajar? 

4. Di sekolah ini terdiri dari berapa kelas? 

a. Ada berapa keseluruhan kelas di SMA N 1 Jekulo Kudus? 

b. Ada berapa jumlah siswa di SMA N 1 Jekulo Kudus? 

5. Apa saja fasilitas yang dimilki oleh SMA N 1 Jekulo Kudus? 

6. Siapa yang menangani masalah pelanggaran siswa di sekolah? 

7. Apakah guru BK adalah guru khusus atau guru mata pelajaran? 

8. Siapa yang pertama kali mencetuskan sistem poin dalam sekolah? 

9. Bagaimana awal mula diterapkan sistem poin dalam tata tertib sekolah? 

10. Siapa saja pihak yang mendukung kebijakan ini? 

11. Siapa saja pihak yang tidak mendukung kebijakan ini? 

12. Bagaimana dengan wali murid? 
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a. Apakah wali murid mendukung adanya kebijakan ini? 

b. Bagaimana sekolah mensosialisasikan kepada wali murid tentang 

kebijakan sistem poin? 

c. Adakah kerja sama yang terjalin antara sekolah dengan wali murid? 

13. Apakah kebijakan sistem poin cukup efektif untuk mengurangi tingkat 

pelanggaran siswa? 

14. Apa manfaat diterapkannya sistem poin bagi Bapak sebagai Kepala 

Sekolah? 

15. Adakah kendala yang Bapak temui dalam menjalankan kebijakan ini? 

16. Apakah semua guru ikut andil dengan pelaksanaan sistem poin di 

sekolah? 

17. Menurut Bapak apakah kebijakan sistem poin harus dilanjutkan pada 

tahun ajaran berikutnya? 

18. Apa alasannya? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin dalam Mengurangi 

Tingkat Pelanggaran Siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus 

Untuk Guru SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

I. Identitas Informan 

1. Nama    :  

2. Tempat/Tanggal Lahir : 

3. Umur    : 

4. Jenis Kelamin  :  

5. Pendidikan Terakhir  : 

6. Pekerjaan   : 

 

II. Item pertanyaan 

1. Apa mata pelajaran yang Bapak/Ibu ajar? 

2. Bapak/Ibu mengajar kelas berapa? 

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan sistem poin di 

sekolah? 

4. Apakah Bapak/Ibu menyetujui kebijakan tersebut? 

5. Apa alasannya? 

6. Bagaimana Bapak/Ibu ikut andil mengenai pelaksanaan sistem poin? 

7. Adakah guru yang masih acuh dengan pelaksanaan sistem poin di 

sekolah? 

8. Apa manfaat sistem poin bagi Bapak/Ibu? 

9. Apa kendala yang Bapak/Ibu temui ketika melaksanakan kebijakan ini? 

10. Bagaimana tanggapan siswa dengan adanya kebijakan ini? 

11. Adakah siswa yang memprotes adanya kebijakan ini? 

12. Apakah kebijakan sistem poin cukup efektif untuk mengurangi tingkat 

pelanggaran siswa? 

13. Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan sistem poin harus dilanjutkan 

pada tahun ajaran berikutnya? Apa alasannya? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin dalam Mengurangi 

Tingkat Pelanggaran Siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus 

Untuk Siswa SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

I. Identitas Informan 

7. Nama    :  

8. Tempat/Tanggal Lahir : 

9. Umur    : 

10. Jenis Kelamin  :  

11. Pendidikan Terakhir  : 

12. Pekerjaan   : 

 

II. Item pertanyaan 

1. Sebelum diterapkannya sistem poin, apa hukuman yang sering diberikan 

oleh guru ketika Anda melanggar tata tertib sekolah? 

2. Pernahkah Anda diberikan hukuman fisik oleh guru? 

3. Atas kesalahan apa Anda diberikan hukuman fisik oleh guru? 

4. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan sistem poin di sekolah? 

5. Apakah Anda menyetujui kebijakan ini? 

6. Apa alasannya? 

7. Bagaimana dengan teman-teman anda? 

a. Apakah ada teman anda yang tidak menyetujui tentang kebijakan ini? 

b. Apa yang teman anda katakan tentang kebijakan sistem poin? 

8. Apakah menurut Anda kebijakan ini cukup efektif untuk mengurangi 

tingkat pelanggaran siswa? 

9. Setelah diterapkannya sistem poin, adakah guru yang masih 

menggunakan hukuman fisik terhadap siswa? 

10. Apakah Anda setuju jika sistem poin ini dilanjutkan pada tahun ajaran 

berikutnya? Apa alasannya? 
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Lampiran 5. Hasil Wawancara 

HASIL WAWANCARA 

Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin dalam Mengurangi 

Tingkat Pelanggaran Siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus 

Untuk Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

I. Identitas Informan 

1. Nama    : Arsa’ad Kurniadi, S.Pd 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 03 September 1968 

3. Umur    : 45 tahun 

4. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

5. Pendidikan Terakhir  : S1 Pendidikan Matematika 

6. Pekerjaan   : Guru 

 

II. Penerapan sistem poin dalam tata tertib SMA N 1 Jekulo Kudus 

1. Kapan sistem poin mulai diterapkan di SMA N 1 Jekulo Kudus? 

 Tahun ajaran 2012/2013, karena masih baru jadi masih perlu 

perbaikan. 

2. Siapa yang membuat kebijakan sistem poin dalam tata tertib sekolah? 

 Musyawarah bersama, meliputi: Kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, tim pengembang sekolah, dan perwakilan guru. 

3. Adakah dasar aturan yang melandasi diterapkannya sistem poin dalam 

tata tertib sekolah? 

 Tidak ada dasar aturannya, hanya kebijakan dari sekolah saja. 

4. Apa yang melatar belakangi diterapkannya sistem poin di SMA N 1 

Jekulo Kudus? 

 Kedisiplinan anak yang makin hari makin merosot, jadi ada 

inisiatif untuk membuat kebijakan sistem poin. 

5. Siapa saja pihak yang pro terhadap kebijakan penerapan sistem poin 

dalam tata tertib sekolah?  
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 Bapak Ibu guru, siswa dari OSIS dan semua pihak dari sekolah 

6. Apa alasan mereka setuju terhadap kebijakan ini? 

 Dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mendisiplinkan siswa 

7. Siapa saja pihak yang kontra terhadap kebijakan penerapan sistem poin 

dalam tata tertib sekolah?  

 Belum tahu, karena belum ada yang protes 

8. Apa alasan mereka tidak setuju terhadap kebijakan ini? 

 - 

9. Bagaimana pelaksanaan sistem poin di SMA N 1 Jekulo Kudus? 

 untuk guru yang mengampu pada jam pelajaran pertama harus 

melihat ketertiban siswa, jika ada siswa yang melanggar guru 

harus mencatat dalam daftar catatan pelanggaran. Setelah itu akan 

diurus melalui bagian piket untuk dimasukkan ke dalam catatan 

pribadi siswa 

10. Bagaimana peran guru piket dalam pelaksanaan sistem poin di SMA N 1 

Jekulo Kudus? 

 Guru piket mengambil data pelanggran ke masing-masing kelas 

kemudian memasukkan data ke dalam catatan pribadi siswa 

11. Bagaimana reaksi siswa ketika sekolah menerapkan sistem poin? 

 Sejauh ini mereka mengikuti aturan yang ada 

12. Apakah para siswa masih melakukan pelanggaran sama seperti ketika 

belum diterapkan sistem poin? 

 Masih sama, tetapi semakin berkurang 

13. Adakah keefeketifan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran 

yang dilakukan oleh para siswa di sekolah? 

 Sangat efektif, karena siswa lebih jera untuk melakukan 

pelanggaran 

14. Setelah diterapkannya sistem poin, masih adakah guru yang 

menggunakan hukuman fisik terhadap siswa? 

 Tidak ada 
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15. Apa harapan sekolah dengan diberlakukannya sistem poin dalam tata 

tertib sekolah? 

 Kedisplinan siswa bisa tercapai, dapat meningkat. Dan 

pelanggaran siswa semakin berkurang 

16. Apakah kebijakan penerapan sistem poin akan dilanjutkan pada tahun 

ajaran berikutnya 

 Kemungkinan besar dilanjutkan dengan berbagai perbaikan, agar 

lebih jelas tingkat pelanggarannya 

 

III. Manfaat yang diperoleh setelah sekolah menerapkan sistem poin 

1. Bagaimana respon warga sekolah setelah diberlakukannya sistem poin? 

 Sangat baik dan mendukung kebijakan ini 

2. Adakah siswa yang berantusias dengan adanya kebijakan ini? 

 Ada  

3. Apa kelebihan dari penerapan sistem poin? 

 Mendisiplinkan siswa lebih tercapai walaupun masih ada beberapa 

siswa yang sulit 

4. Bagaimana pelaksanaan sistem poin dalam tata tertib sekolah bisa 

berjalan dengan lancar? 

 Jika ada siswa yang mangkir dari hukuman akan diberikan sanksi 

tegas 

5. Siapa pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan sistem poin? 

 Seluruh warga sekolah 

6. Apa manfaat yang diperoleh pihak sekolah setelah diterapkannya sistem 

poin dalam tata tertib sekolah? 

 Membuat siswa lebih disiplin 

 

IV. Kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan  sistem poin 

1. Adakah kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam menerapkan 

sistem poin? 
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 Ada, mungkin kendalanya adalah seluruh warga sekolah harus 

sama-sama berkomitmen menjalankan kebijakan ini 

2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan sistem poin? 

 Wali kelas harus lebih memperhatikan anak didiknya 

3. Bagaimana pihak sekolah menjelaskan tentang kebijakan penerapan 

sistem poin kepada wali murid? 

 Melalui siswa, disampaikan secara tertulis kepada wali murid 

4. Bagaimana tanggapan wali murid terhadap adanya sistem poin? 

 Sejauh ini baik-baik saja, belum ada keberatan dari wali murid 
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HASIL WAWANCARA 

Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin dalam Mengurangi 

Tingkat Pelanggaran Siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus 

Untuk Kepala SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

I. Identitas Informan 

1. Nama    : Drs. Joko Sutrisno 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 06 Mei 1963 

3. Umur    : 50 tahun 

4. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

5. Pendidikan Terakhir  : S1 Bahasa Inggris 

6. Pekerjaan   : Guru 

 

II. Item pertanyaan 

1. Kapan berdirinya SMA N 1 Jekulo Kudus? 

 Tahun 1989 

2. Dimana alamat lengkap SMA N 1 Jekulo Kudus? 

 Jalan Raya Kudus-Pati KM 10 Klaling, Jekulo Kudus 

3. Apa saja fasilitas yang dimilki oleh SMA N 1 Jekulo Kudus? 

 Banyak sekali, ada perpustakaan, beberapa laboratorium, gedung 

pendopo dan lain sebagainya. Bisa dilihat dalam profil sekolah 

4. Siapa yang menangani masalah pelanggaran siswa di sekolah? 

 Waka Kesiwaan, tim penanggung jawab ketertiban, BK, STP2K, 

wali kelas, dan juga bapak ibu guru 

5. Siapa yang pertama kali mencetuskan sistem poin dalam sekolah? 

 Awalnya dicetuskan oleh Kepala sekolah yang lama, kemudian 

dimusyawarahkan bersama 

6. Bagaimana awal mula diterapkan sistem poin dalam tata tertib sekolah? 

 Untuk menekan presentase pelanggaran siswa, ada kejelasan 

tentang catatan pelanggaran agar siswa tidak melampaui batas 

7. Siapa saja pihak yang mendukung kebijakan ini? 
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 Semua warga sekolah 

8. Siapa saja pihak yang tidak mendukung kebijakan ini? 

 Belum ada keberatan, belum ada penyampaian ke sekolah 

9. Bagaimana dengan wali murid? 

d. Bagaimana sekolah mensosialisasikan kepada wali murid tentang 

kebijakan sistem poin? 

 Disosialisasikan lewat pertemuan sekolah / sewaktu rapat pleno, 

disampaikan secara tertulis melalui masing-masing siswa 

e. Adakah kerja sama yang terjalin antara sekolah dengan wali murid? 

 Kerja sama baik-baik saja, tidak ada keluhan apa-apa 

10. Apakah kebijakan sistem poin cukup efektif untuk mengurangi tingkat 

pelanggaran siswa? 

 Cukup efektif, karena baru masih harus dirapatkan kembali, harus 

ada evaluasi 

11. Apa manfaat diterapkannya sistem poin bagi Bapak sebagai Kepala 

Sekolah? 

 Membuat disiplin siswa, dapat terkontrol setiap pagi 

12. Adakah kendala yang Bapak temui dalam menjalankan kebijakan ini? 

 Ada, diantaranya karena karakter anak yang susah diatur, masih 

sering terlambat 

13. Apakah semua guru ikut andil dengan pelaksanaan sistem poin di 

sekolah? 

 Seluruh warga sekolah terlibat 

14. Menurut Bapak apakah kebijakan sistem poin harus dilanjutkan pada 

tahun ajaran berikutnya? 

 Cenderung bisa dijalankan, tetapi harus dimusyawarahkan 

kembali 

15. Apa alasannya? 

 Anak-anak tau pelanggaran yang telah dilakukan, ada kejelasan 

tentang peringatannya 
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HASIL WAWANCARA 

Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin dalam Mengurangi 

Tingkat Pelanggaran Siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus 

Untuk Guru SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

I. Identitas Informan 

1. Nama    : Heru Bagyo Widodo 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 22 Juli 1965 

3. Umur    : 48 tahun 

4. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

5. Pendidikan Terakhir  : S1 BK 

6. Pekerjaan   : Guru 

 

II. Item pertanyaan 

1. Apa mata pelajaran yang Bapak/Ibu ajar? 

 BK 

2. Bapak/Ibu mengajar kelas berapa? 

 Kelas X dan kelas XI 

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan sistem poin di 

sekolah? 

 Sangat membantu dalam penegakan disiplin 

4. Apakah Bapak/Ibu menyetujui kebijakan tersebut? 

 Dalam sisi kesiswaan saya sangat setuju 

5. Apa alasannya? 

 Membantu mendisiplinkan siswa 

6. Bagaimana Bapak/Ibu ikut andil mengenai pelaksanaan sistem poin? 

 Menjembatani siswa yang telah terkena poin-poin untuk 

dilakukan pendekatan-pendekatan oleh BK 

7. Adakah guru yang masih acuh dengan pelaksanaan sistem poin di 

sekolah? 
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 Tidak ada, karena semua guru pada jam pelajaran pertama ikut 

andil memasukkan data 

8. Apa manfaat sistem poin bagi Bapak/Ibu? 

 Untuk membuat siswa lebih disiplin, meski awalnya berat lama 

kelamaan siswa sudah semakin terbiasa 

9. Apa kendala yang Bapak/Ibu temui ketika melaksanakan kebijakan ini? 

 Karena masih baru kendalanya adalah pada administrasi yang 

belum tertata. Selain itu masih ada siswa dan orang tua yang 

mempermasalahkan. 

10. Bagaimana tanggapan siswa dengan adanya kebijakan ini? 

 Sebagian besar senang dan setuju 

11. Adakah siswa yang memprotes adanya kebijakan ini? 

 Protesnya karena siswa yang telah mecapai poin tinggi minta 

diberi keringanan 

12. Apakah kebijakan sistem poin cukup efektif untuk mengurangi tingkat 

pelanggaran siswa? 

 Data statistiknya belum ada, tetapi keterlambatan masih tetap 

dengan siswa yang itu-itu saja. Sistem poin ada pengaruhnya, 

walaupun sedikit 

13. Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan sistem poin harus dilanjutkan 

pada tahun ajaran berikutnya? Apa alasannya? 

 Harus dilanjutkan, karena ada pengaruhnya walaupun sedikit. 

Selain itu akan ditambahkannya pasal-pasal poin. 
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HASIL WAWANCARA 

Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin dalam Mengurangi 

Tingkat Pelanggaran Siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus 

Untuk Guru SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

I. Identitas Informan 

1. Nama    : Armiyati 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 15 April 1969 

3. Umur    : 44 tahun 

4. Jenis Kelamin  : Perempuan 

5. Pendidikan Terakhir  : S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 

6. Pekerjaan   : Guru 

 

II. Item pertanyaan 

1. Apa mata pelajaran yang Bapak/Ibu ajar? 

 Bahasa Indonesia 

2. Bapak/Ibu mengajar kelas berapa? 

 Kelas XI, kelas XII Bahasa, dan kelas XII IPA 

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan sistem poin di 

sekolah? 

 Karena baru tahun awal, harapannya bisa lebih maksimal. Anak 

tidak dengan mudah melanggar peraturan dan anak akan lebih 

berhati-hati, lebih tertib 

4. Apakah Bapak/Ibu menyetujui kebijakan tersebut? 

 Setuju sekali 

5. Apa alasannya? 

 Lebih tegak kedisiplinannya 

6. Bagaimana Bapak/Ibu ikut andil mengenai pelaksanaan sistem poin? 

 Semua guru harus berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sistem 

poin di sekolah, menegakkan kedisiplinan siswa 



107 
 

 
 

7. Adakah guru yang masih acuh dengan pelaksanaan sistem poin di 

sekolah? 

 Tidak ada, sudah berperan aktif semua 

8. Apa manfaat sistem poin bagi Bapak/Ibu? 

 Anak bisa lebih disiplin dalam segala hal, terbiasa tertib, dan bisa 

mebawa diri dalam masyarakat nantinya 

9. Apa kendala yang Bapak/Ibu temui ketika melaksanakan kebijakan ini? 

 Anak-anak masih sering mengikuti trend, dukungan orang tua 

yang kurang aktif 

10. Bagaimana tanggapan siswa dengan adanya kebijakan ini? 

 Awalnya berat dan terbebani. Lambat laun mau tidak mau mereka 

harus mengikuti aturan. Sekitar 90% siswa menerima kebijakan 

ini 

11. Adakah siswa yang memprotes adanya kebijakan ini? 

 Masih ada, tentang pasal dalam tata tertib. Siswa masih harus 

diberi pengertian 

12. Apakah kebijakan sistem poin cukup efektif untuk mengurangi tingkat 

pelanggaran siswa? 

 Karena baru tahun pertama jadi belum bisa menyimpulkan efektif 

atau tidak. Harapannya anak bisa menjadi lebih baik 

13. Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan sistem poin harus dilanjutkan 

pada tahun ajaran berikutnya? Apa alasannya? 

 Iya, asalkan disesuaikan dengan perkembangan jaman agar siswa 

tidak merasa terkekang. 
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HASIL WAWANCARA 

Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin dalam Mengurangi 

Tingkat Pelanggaran Siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus 

Untuk Siswa SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

I. Identitas Informan 

1. Nama    : Yunita Lutfiyani 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 21 Juni 1996 

3. Umur    : 17 tahun 

4. Jenis Kelamin  : Permpuan 

5. Pendidikan Terakhir  : SMP 

6. Pekerjaan   : Pelajar 

 

II. Item pertanyaan 

1. Sebelum diterapkannya sistem poin, apa hukuman yang sering diberikan 

oleh guru ketika Anda melanggar tata tertib sekolah? 

 Membersihkan musolla, mengerjakan tugas 

2. Pernahkah Anda diberikan hukuman fisik oleh guru? 

 Tidak pernah, tetapi saya pernah melihat teman saya menerima 

hukuman fisik. Tapi dulu banget 

3. Atas kesalahan apa Anda diberikan hukuman fisik oleh guru? 

 - 

4. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan sistem poin di sekolah? 

 Sangat bagus, siswa bisa lebih disiplin dan lebih tertib. 

Harapannya sistem poin dapat dimaksimalkan 

5. Apakah Anda menyetujui kebijakan ini? 

 Sangat setuju 

6. Apa alasannya? 

 Dengan adanya sistem poin siswa mempunyai batasan untuk 

melanggar tata tertib 

7. Bagaimana dengan teman-teman anda? 
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c. Apakah ada teman anda yang tidak menyetujui tentang kebijakan ini? 

 Sejauh ini semua teman-teman mengikuti 

d. Apa yang teman anda katakan tentang kebijakan sistem poin? 

 Mereka sependapat dengan saya, bahwa siswa yang sering nakal 

ada batasan 

8. Apakah menurut Anda kebijakan ini cukup efektif untuk mengurangi 

tingkat pelanggaran siswa? 

 Cukup efektif 

9. Setelah diterapkannya sistem poin, adakah guru yang masih 

menggunakan hukuman fisik terhadap siswa? 

 Masih ada, tapi itupun jika siswanya memang sudah keterlaluan 

10. Apakah Anda setuju jika sistem poin ini dilanjutkan pada tahun ajaran 

berikutnya? Apa alasannya? 

 Sangat setuju, agar generasi berikutnya bisa lebih tertib 
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HASIL WAWANCARA 

Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin dalam Mengurangi 

Tingkat Pelanggaran Siswa pada SMA N 1 Jekulo Kudus 

Untuk Siswa SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

I. Identitas Informan 

1. Nama    : Aji Purbojati 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 22 Januari 1997 

3. Umur    : 16 tahun 

4. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

5. Pendidikan Terakhir  : SMP 

6. Pekerjaan   : Pelajar 

 

II. Item pertanyaan 

1. Sebelum diterapkannya sistem poin, apa hukuman yang sering diberikan 

oleh guru ketika Anda melanggar tata tertib sekolah? 

 Masih sama kok, sebelum dan sesudah diberlakukannya sistem 

poin 

2. Pernahkah Anda diberikan hukuman fisik oleh guru? 

 Belum pernah sama sekali 

3. Atas kesalahan apa Anda diberikan hukuman fisik oleh guru? 

 - 

4. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan sistem poin di sekolah? 

 Perlu diapresiasi, meningkatkan ketertiban siswa. Selain itu jadi 

alternatif agar siswa bisa sadar diri 

5. Apakah Anda menyetujui kebijakan ini? 

 Setuju  

6. Apa alasannya? 

 Si pelanggar bisa sadar dan tahu catatan pelanggarannya. Dan 

juga hukuman yang diberikan bisa sesuai 

7. Bagaimana dengan teman-teman anda? 
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e. Apakah ada teman anda yang tidak menyetujui tentang kebijakan ini? 

 Ada sih, siswa yang sering melanggar tentunya tidak setuju 

dengan kebijakan ini 

f. Apa yang teman anda katakan tentang kebijakan sistem poin? 

 Kebijakan sistem poin dirasa terlalu ribet 

8. Apakah menurut Anda kebijakan ini cukup efektif untuk mengurangi 

tingkat pelanggaran siswa? 

 Sangat efektif, karena pelanggaran semakin berkurang 

9. Setelah diterapkannya sistem poin, adakah guru yang masih 

menggunakan hukuman fisik terhadap siswa? 

 Belum pernah mengalami dan belum pernah melihat 

10. Apakah Anda setuju jika sistem poin ini dilanjutkan pada tahun ajaran 

berikutnya? Apa alasannya? 

 Setuju, untuk siswa agar dapat mematuhi tata tertib yang ada. 

Selain itu juga sistem poin membuat lebih tegas dalam melakukan 

tindakan 
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Lampiran 6. Pedoman Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM POIN DALAM MENGURANGI 

TINGKAT PELANGGARAN SISWA PADA SMA N 1 JEKULO KUDUS 

 

No Bentuk dan Pelaksanaan Sistem Poin Hasil yang diamati 

1.  Gambaran umum SMA N 1 Jekulo Kudus dan sistem poin 

dalam tata tertib 

 

2.  Pelaksanaan penerapan sistem poin dalam tata tertib SMA N 1 

Jekulo Kudus 

 

3.  Jumlah poin-poin yang diberikan terhadap setiap pelanggaran 

tata tertib SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

4.  Peringatan yang diberikan sekolah terhadap siswa yang telah 

memperoleh poin dengan jumlah tertentu 

 

5.  Dukungan warga sekolah terhadap pelaksanaan sistem poin 

dalam tata tertib SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

6.  Tanggapan wali murid terhadap kebijakan sistem poin dalam 

tata tertib SMA N 1 Jekulo Kudus 
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7. Keefektifan sistem poin dalam mengurangi tingkat 

pelanggaran siswa SMA N 1 Jekulo Kudus 
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Lampiran 7. Hasil Observasi 

HASIL OBSERVASI 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM POIN DALAM MENGURANGI 

TINGKAT PELANGGARAN SISWA PADA SMA N 1 JEKULO KUDUS 

 

No Bentuk dan Pelaksanaan Sistem Poin Hasil yang diamati 

1.  Gambaran umum SMA N 1 Jekulo Kudus dan sistem poin 

dalam tata tertib 

SMA N 1 Jekulo beralamatkan di Jalan Kudus-pati Km 10 

No 34 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 

SMA N 1 Jekulo mempunyai visi "Berlandaskan Iman dan 

Taqwa, Mewujudkan Warga Sekolah yang Unggul dalam 

Mutu, Santun dalam Perilaku dan Berbudaya Lingkungan". 

Kepala sekolah periode 2013 hingga sekarang dijabat oleh 

Drs. Joko Sutrisno. SMA N 1 Jekulo mempunyai fasilitas 

yang sangat lengkap dan kondisinya masih baik. 

 

2.  Pelaksanaan penerapan sistem poin dalam tata tertib SMA N 

1 Jekulo Kudus 

Pelaksanaan sistem poin dilaksanakan oleh seluruh guru SMA 

N 1 Jekulo. Semua guru yang mengampu pada jam pelajaran 

pertama diberikan daftar pelanggaran siswa. Semua guru 
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memeriksa ketertiban siswa. Jika ada siswa yang melanggar 

guru mencatatnya di daftar pelanggaran. Kemudian bagian 

piket akan mengambil semua daftar pelanggaran ke semua 

kelas. Dan bagi siswa yang tercatat melanggar akan dicatat 

kembali di catatan pribadi siswa. Itu semua dilakukan setiap 

hari di SMA N 1 Jekulo. 

4.  Peringatan yang diberikan sekolah terhadap siswa yang telah 

memperoleh poin dengan jumlah tertentu 

Bagi siswa yang telah mencapai poin: 

a. 5 s.d 25 orang tua dipanggil, untuk mendapat informasi 

pelanggaran anaknya 

b. 30 s.d 50 orang tua dipanggil untuk menandatangani 

pernyataan 

c. 55 s.d 75 orang tua dipanggil untuk membeuat pernyataan 

peringatan terakhir 

d. 100 atau lebih orang tua dipanggil untuk menerima 

anaknya kembali 

 

5.  Dukungan warga sekolah terhadap pelaksanaan sistem poin 

dalam tata tertib SMA N 1 Jekulo Kudus 

Dukungan warga sekolah sangat baik terhadap kebijakan 

penerapan sistem poin. Terbukti dengan keikutsertaan semua 

warga sekolah mengakkan kedisiplinan siswa. 
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6.  Tanggapan wali murid terhadap kebijakan sistem poin dalam 

tata tertib SMA N 1 Jekulo Kudus 

Tanggapan wali murid terhadap kebijakan penerapan sistem 

poin cukup baik. Tidak ada pengajuan keberatan ke sekolah. 

7. Keefektifan sistem poin dalam mengurangi tingkat 

pelanggaran siswa SMA N 1 Jekulo Kudus 

Penerapan sistem poin sangat efektif dalam mengurangi 

tingkat pelanggaran siswa. Walaupun belum maksimal karena 

baru tahun pertama, tetapi sistem poin cukup berpengaruh 

terhadap perilaku para siswa di sekolah. Siswa cenderung 

lebih tertib dan disiplin. 
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Lampiran 8. Pedoman Dokumentasi 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM POIN DALAM 

MENGURANGI TINGKAT PELANGGARAN SISWA 

PADA SMA N 1 JEKULO KUDUS 

 

1. Dalam penelitian ini peneliti akan mendokumentasikan (foto) gedung 

SMA N 1 Jekulo Kudus 

2. Dalam penelitian ini peneliti akan mendokumentasikan (foto) saat 

melakukan wawancara dengan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA N 1 

Jekulo Kudus 

3. Dalam penelitian ini peneliti akan mendokumentasikan (foto) saat 

melakukan wawancara dengan Kepala SMA N 1 Jekulo Kudus 

4. Dalam penetian ini peneliti akan mendokumentasikan (foto) saat 

melakukan wawancara dengan perwakilan Guru SMA N 1 Jekulo Kudus 

5. Dalam penetian ini peneliti akan mendokumentasikan (foto) saat 

melakukan wawancara dengan perwakilan Siswa SMA N 1 Jekulo Kudus 

6. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data tentang dokumen 

jenis-jenis pelanggaran di SMA N 1 Jekulo Kudus 

7. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data tentang dokumen 

tentang pelaksanaan sistem poin di SMA N 1 Jekulo Kudus 

8. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data tentang dokumen 

peringatan-peringatan dari sekolah kepada orang tua siswa SMA N 1 

Jekulo Kudus 
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Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM POIN DALAM 

MENGURANGI TINGKAT PELANGGARAN SISWA  

PADA SMA N 1 JEKULO KUDUS 

 

Gedung SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan  

SMA N 1 Jekulo Kudus (Bapak Arsa’ad Kurniadi, S.Pd) 
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Wawancara dengan Kepala SMA N 1 Jekulo Kudus 

(Bapak Joko Sutrisno, S.Pd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan perwakilan dari guru SMA N 1 Jekulo Kudus 

(Bapak Heru Bagyo Widodo, S.Pd) 
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Wawancara dengan perwakilan dari guru SMA N 1 Jekulo Kudus 

(Ibu Armiyati, S.Pd) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wawancara dengan perwakilan dari siswa SMA N 1 Jekulo Kudus 

(Yunita Lutfiyani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 
 

Wawancara dengan perwakilan dari siswa SMA N 1 Jekulo Kudus 

(Aji Purbojati) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Siswa mendapat teguran dari Waka kesiswaan karena mangkir,  

orang tuanya tidak hadir 
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Siswa mendapat pengarahan dari waka kesiswaan dan tim STP2K 

karena sudah beberapa kali melakukan pelanggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa yang melakukan pelanggaran mencatat pelanggarannya 

dalam lembar catatan pribadi siswa 
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Lampiran 10. Tata Tertib SMA N 1 Jekulo Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
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Lampiran 11. Surat Pemanggilan Orang tua Siswa 
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Lampiran 12. Surat Keputusan 
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Lampiran 12. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 14. Surat Keterangan Penelitian 

 

 

 

 


