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HALAMAN MOTTO 

 

ـاَيُّهَا الَِّذۡيَه  ًٓ اَۡوفُِسُكۡم اَواۡلَىالَِدۡيِه َواۡۡلَۡقَربِۡيهَ ي ٰۤ ِ َولَۡى َعل  اِمۡيَه بِاۡلقِۡسِط ُشهََدٓاَء لِِلّ  َمىُۡىا ُكۡىوُۡىا قَىَّ
  ؕ ا 

ً بِِهَما ُ اَۡول  ا فَالِّل  ي اَۡن تَۡعِدلُۡىا   اِۡن يَُّكۡه َغىِيًّّا اَۡو فَقِۡيرًّ ٓ ا اَۡو تُۡعِرُضۡىا  َواِۡن تَۡلى ٰۤ  ۚفَََل تَتَّبُِعىا اۡلهَى 

ا َ َكاَن بَِما تَۡعَملُۡىَن َخبِۡيرًّ   فَاِنَّ ّللّا 

‘’Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak 

keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu 

sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika 

dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 

kemaslahatan (untuk kebaikannya). Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. 

Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan untuk 

menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Mahateliti terhadap 

segala sesuatu yang kamu kerjakan. ‘’ (Q.S An-Nisa: 135)
1
  

 

 

  

                                                           
1
 QS. An-Nisa’ /4:135. 

 

https://risalahmuslim.id/kamus/an-nisa
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ABSTRAK 

ANNISA NURUL UMMAH. Penerapan Hukuman Edukatif dalam 

Menangani Kenakalan Siswa MA Unggulan Al Imdad. Skripsi. Yogyakarta : 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2021. 

 

MA Unggulan Al-Imdad merupakan lembaga pendidikan yang 

berada dibawah naungan pondok pesantren salafiyah. Berbagai 

kebijakan di MA Unggulan Al-Imdad menerapkan kurikulum yang 

berbasis pondok pesantren seperti kebijakan tata tertib. Namun, masih 

terdapat banyak kenakalan yang dilakukan oleh para siswa-siswi dalam 

kategori ringan. Merespon hal tersebut, penerapan sanksi sangat urgen 

dibutuhkan oleh para guru untuk menangani kenakalan siswa. 

Pemberian sanksi harus sesuai pada koridor yang bernilai edukatif. 

Dimana sanksi diberikan dengan tujuan memberikan pendidikan 

kepada siswa serta bersifat memperbaiki. Penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengelaborasi penerapan hukuman edukatif dan 

mendeskripsikan hasil dari penerapan hukuman edukatif sebagai upaya 

menangani kenakalan yang di lakukan peserta didik di MA Unggulan 

Al-Imdad. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada guru kelas 

dan guru BK, observasi non partisipan dan dokumentasi di MA 

Unggulan Al-Imdad. Untuk metode analisis data menggunakan analisis 

deskriptif meliputi tahap; reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan ada 2 bentuk hukuman 

edukatif, yaitu : a. hukuman preventif adalah hukuman yang sifatnya 

masih pada fase pencegahan. Realisasi hukuman preventif di MA 

Unggulan Al-Imdad adalah dengan membentuk tata tertib yang sesuai 

dengan budaya sekolah dan meningkatkan keteladanan guru, b. 

hukuman represif, adalah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada 

pelanggar tata tertib di MA Unggulan Al-Imdad. Bentuk hukuman ini 

meliputi peringatan atau teguran secara langsung, membuat surat 

peringatan secara tertulis dan hukuman berat seperti siswa 

dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan secara tidak hormat. 



xi 

Hasil penerapan hukuman edukatif di MA Unggulan Al-Imdad kepada 

siswanya adalah pertama, meningkatkan kesadaran (awareness) yaitu 

mendorong siswa untuk dapat memahami efek jangka panjang pada diri 

sendiri dan orang lain atas kenakalan yang dilakukan. Kedua, 

meningkatkan kedisiplinan siswa dan ketiga, meningkatkan rasa 

kepercayaan orang tua wali dan masyarakat kepada lembaga MA 

Unggulan Al-Imdad.  

 

Kata Kunci: Hukuman Edukatif, Kenakalan Siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pondok Pesantren Al-Imdad adalah salah satu pondok 

pesantren salafi yang berada di Kecamatan Pandak Kabupaten 

Bantul.
1
 Pondok Pesantren ini didirikan oleh KH. Humam 

Bajuri pada tahun 1980. Mulai pada tahun 2013 Pondok 

Pesantren Al-Imdad membangun kompleks baru yang terletak 

di Dusun Kedung Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Bantul, 

jarak lima kilo meter arah utara Pondok Pesantren Al-Imdad.
2
 

Pembangunan komplek baru yang dikhususkan untuk para 

santri tingkat madrasah aliyah (MA), sehingga kegiatan belajar 

mengajar menempati gedung yang baru. 

Program pembangunan wadah pendidikan formal di 

Pondok Pesantren Al-Imdad diwujudkan dengan pendirian MA 

Unggulan Al-Imdad. Karena MA Unggulan Al-Imdad berdiri di 

bawah naungan pondok pesantren maka segala aturan dan 

pelaksanaan sistem pembelajaran otomatis diselenggarakan 

sesuai dengan koridor-koridor kepesantrenan. Keseluruhan 

aktivitas kegiatan di dalam lingkungan pesantren harus dapat 

menjunjung tiinggi nilai-nilai Islam serta selalu menerapkan 

kegiatan yang bernilai pendidikan. dengan tujuan bahwa agar 

                                                           
 

1
 Fauzi, Nur Ahmad, and S. Suyadi. "Implementasi Teori Belajar 

Jean Piaget Pada Matapelajaran Pai Di Ma Unggulan Al-Imdad Bantul." 

Murabby: Jurnal Pendidikan Islam 3.1 (2020): 66-73. 

 2
 Nashori, Fuad. Pembentukan karaktermelalui program 

pengabdian masyarakat santri di Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul. MS 

thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018. 
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dapat selalu menjaga marwah kepesantrenan sebagai ciri 

karakteristik pendidikan yang ada di sekolah tersebut.  

Namun di sisi lain, MA Unggulan Al-Imdad walaupun 

dibawah naungan pondok pesantren masih terdapat banyak 

kenakalan oleh para siswa-siswi. Dimana masih banyak 

ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para 

siswa MA Unggulan Al-Imdad seperti membolos, tidak 

berseragama, datang telat dan bahkan masih ditemukan 

pelanggaran-pelanggaran berat. Dimana setiap pelanggaran 

yang dilakukan oleh siswa-siswi MA Unggulan Al-Imdad wajib 

menerima hukuman atau sanksi yang telah diatur dalam tata 

tertib sekolah.  

Sejalan dengan itu, siswa MA Unggulan Al-Imdad 

merupakan siswa yang masih dalam kategori usia remaja. Masa 

remaja disebut sebagai masa transisi yaitu peralihan dari anak-

anak ke dewasa.3 Dalam peralihan tersebut terdapat ketegangan 

sikap emosional dan amarah. Sehingga sikap tersebut rentan 

menimbulkan pelanggaran atau kenakalan pada remaja. Marah 

yang tidak bisa dikontrol menyebabkan bahaya yang besar. 

Dampak negatif marah adalah akan mendapatkan berbagai 

kesulitan dan penyesalan.4 Adanya kenakalan tersebut tentu 

merugikan diri sendiri, orang tua dan masyarakat. Oleh karena 

                                                           
 

3
 Fertina Nurisa Mitra, „Masa Pubertas Dan Pengaruhnya Terhadap 

Tindakan-Tindakan Tokoh Utama Dalam Jugendroman‟ (Universitas 

Padjadjaran, 2013). 
 

4
 Moch. Sya‟roni Hasan, Manajemen Marah Dan Urgensinya Dalam 

Pendidikan (Al Idaroh, Vol. 1 No. 2, September 2017), 105 . 
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itu perlu adanya penanggulangan dari semua pihak baik sekolah 

atau madrasah. 

MA Unggulan Al-Imdad merupakan lembaga 

pendidikan yang mempunyai gagasan untuk mewujudkan 

masyarakat madani maka madrasah mempunyai otoritas untuk 

membentuk peraturan lengkap dengan sanksi atau hukuman 

bagi peserta didik yang melanggar.5 Hukuman atau sanksi 

adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan 

sengaja oleh seseorang (orang tua, pendidik, dan sebagainya) 

sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.6 

Sanksi yang diberikan juga tidaklah bebas dan sewenang-

wenang. Sanksi bukanlah soal perseorangan melainkan soal 

kemasyarakatan.7 Selain itu agar tidak terjadi aksi saling lapor 

melapor antara orang tua dan pendidik. 

Guru dituntut tidak hanya dapat mencerdaskan siswa, 

tetapi juga membimbing siswa dan membentuk karakter siswa 

yang berlandaskan agama.8 Seperti halnya “Ibn Khaldun (2006) 

menyatakan seseorang yang tidak dapat memperbaiki 

kebiasaannya dan tidak menggunakan agama untuk 

memperbaiki dirinya akan mendorong sifat kejahatan 

                                                           
 

5
 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter (Bandung: Alfabeta, 2014), 

266. 
 

6
 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 186. 
 

7
 Ibid., 187. 

 8 Aidul Azhari Harahap, „Institut Agama Islam Negeri Jember‟ 

(Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2020). 



4 

mempengaruhi dirinya.”9 Oleh karenanya pendidik perlu 

memperbaiki dirinya dengan menghayati kehidupan beragama. 

Karena guru adalah seorang figur/teladanyang dapat 

mempengaruhi siswanya dalam membiasakan perilaku baik 

berdasarkan nilai-nilai agama.
10

 

Guru tidak hanya mengajarkan secara materi ilmu 

agama tetapi juga secara batiniah untuk mendekatkan diri 

kepada Allah.11 Jika guru dapat membimbing siswa untuk 

mendekatkan dirinya kepada Allah maka siswa akan merasa 

resah ketika melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan memberikan teladan dan 

pengalaman pengajaran agama Islam. Karena pada usia SMA 

adalah masa transisi yaitu dari masa anak-anak menuju dewasa 

atau disebut masa remaja atau masa pubertas.
12

 Pada masa ini 

berkembang sikap conformity yaitu kecenderungan untuk 

mengikuti opini, kebiasaan, dan keinginan orang lain (teman  

  

                                                           
 
9
 Hailan Salamun & Rofishah Hj. Rashid, Kepemimpinan Guru 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Artikel, Universiti Malaysia 

Teterengganu & IPG Kampus Pendidikan Islam. 
 10

 Dhuha, Ghofur. "Strategi Pembelajaran Afektif Guru PAI dalam 

Menanggulangi Kenakalan Siswa di SMK Brawijaya Kepung 

Kediri." INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan 

Kebudayaan 1.2 (2015): 92-113. 

 
11

 Nurohman, „Konsep Pendidikan Al-Ghazali Dan Relevansinya 

Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia‟, As-Salam: Jurnal Studi Hukum 

Islam & Pendidikan, 9.1 (2020), 41–60 

<https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.189>. 
 

12
 Ahmad, Nurul Qomariyah, Asdiana Asdiana, and Seni Jayatimar. 

"Upaya Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Menghadapi Kenakalan 

Remaja Pada Masa Pubertas." Jurnal As-Salam 3.2 (2019): 9-17. 
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sebaya).13 Perkembangan sikap ini dapat memberikan dampak 

positif dan negatif bagi dirinya.14Sistem yang ada disekolah dan 

metode guru dalam menyampaikanpun juga mempengaruhi 

ilmu dan kelakuan baik yang akan diserap oleh siswa. 

MA Unggulan Al Imdad merupakan madrasah yang 

berbasis pesantren. Semua siswa-siswi yang sekolah di 

madrasah tersebut tinggal diasrama, sehingga para siswa dapat 

belajar ilmu agama dan ilmu umum secara baik dan maksimal. 

Kurikulum paling diutamakan integrasi antara kurikulum 

pesantren dan kurikulum  madrasah secara umum.15 Untuk 

menanggulangi kenakalan siswa yang terjadi, MA Unggulan 

Al-Imdad mengambil peran dengan menerapkan hukuman yang 

beragam dan mendidik. Hukuman diterapkan agar siswa dapat 

berprilaku disiplin dan tidak mengulangi kesalahannya 

kembali.
16

 Dalam penerapan hukuman tersebut, MA Unggulan 

Al-Imdad memiliki perencanaan prosedural, pelaksanaan 

konseptual, evaluasi sistemik dan dampak korektif. Oleh 

karenanya, hukuman akan menjadi motivasi bagi peserta didik 

                                                           
 

13
 RSP Fauziah and RK Rusli, „Pertumbuhan Dan Perkembangan 

Peserta Didik Secara Sosial Students‟ Development on Social Aspect‟, 

Jurnal Sosial Humaniora, 4.2 (2013), 101–7 

<https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/476/pdf/>. 
 
14

 

https://ekobudiprasetyonugroho.wordpress.com/2011/04/02/perkembangan-

peserta-didik-periode-sekolah-menengah-atas-sma/ dikutip pada tanggal 16 

Februari 2017 
 

15
 Hasil wawancara dengan Bapak KH. Habib Abdus Syakur, selaku 

pengasuh Pondok Pesantren Al-Imdad  pada tanggal 22 Februari 2020. 
 16

 Sa‟adah, Ummi. "Hukuman dan implikasinya terhadap 

pembentukan kedisiplinan santri di pondok pesantren." Pedagogik: Jurnal 

Pendidikan 4.1 (2017). 
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apabila diberikan melalui pendekatan edukatif dan humanis.
17

 

Sebaliknya, hukuman akan menjadi bomerang pembelajaran 

jika diberikan tanpa adanya prosedur dan konsep yang matang. 

Hal tersebut merupakan alasan mengapa peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut serta peneliti 

ingin mengetahui sejauh mana kenakalan siswa yang terjadi di 

MA Unggulan Al- Imdad dan bagaimana cara menerapkan 

hukuman edukatif dalam menangani kenakalan siswa tersebut. 

Sehingga, penulis merumuskan judul penelitian “Penerapan 

Hukuman Edukatif dalam Menangani Kenakalan Siswa MA 

Unggulan Al Imdad.”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja bentuk-bentuk hukuman edukatif dalam 

menangani kenakalan siswa MA Unggulan Al Imdad? 

2. Bagaimana penerapan hukuman edukatif dalam menangani 

kenakalan siswa di MA Unggulan Al-Imdad? 

3. Bagaimana hasil penerapan hukuman edukatif dalam 

menangani kenakalan siswa MA Unggulan Al Imdad? 

  

                                                           
 17

 Febianti, Yopi Nisa. "Peningkatan motivasi belajar dengan 

pemberian reward and punishment yang positif." Edunomic: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 6.2 (2018): 

93-102. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk hukuman edukatif 

dalam menangani kenakalan siswa MA Unggulan Al 

Imdad. 

b. Untuk mengetahui penerapan hukuman edukatif dalam 

menangani kenakalan siswa MA Unggulan Al-Imdad. 

c. Untuk mengetahui hasil hukuman edukatif dalam 

menangani kenakalan siswa MA Unggulan Al Imdad. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

Sebagai sumbangan pemikiran tentang hukuman 

edukatif dalam menangani kenakalan siswa. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai 

tambahan pedoman bagi pendidik atau guru tentang 

hukuman edukatif dalam menangani kenakalan siswa. 

Sehingga, guru bisa menerapkan hukuman yang 

edukatif untuk memperbaiki kedisiplinan siswa. 

 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai karya 

ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan beberapa 

karya yang dapat dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian 

ini, antara lain: 
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1. Skripsi yang disusun oleh Itoh jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 

dengan judul “Implikasi Penerapan Hukuman Edukatif 

Sebagai Upaya Mendisiplinkan Peserta Didik di SMP 

Mhuammadiyah Pakem”. Penelitian termasuk kualitatif dan 

pengumpulan datanya dilakukan  dengan mengadakan 

pengamatan, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian 

menunjukkan: (1) Tingkat kedisiplinan peserta didik di 

SMP Muhammadiyah Pakem belum bisa dikatakan semua 

disiplin karena masih ada beberapa anak yang melanggar 

tata tertib. Untuk itu penerapan hukuman edukatif dianggap 

perlu diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan peserta 

didik. (2) Penerapan hukuman edukatif sebagai upaya 

mendisiplinkan peserta didik tersebut terbukti memberikan 

dampak yang baik bagi peserta didik di SMP 

Muhammadiyah Pakem, hal ini bisa dilihat dari penurunan 

jumlah peserta didik yang terlambat dan melanggar tata 

tertib lainnya.18 

2. Skripsi yang ditulis oleh Ai Nurhayati yang berjudul 

Hubungan “Hukuman Edukatif dalam Pembelajaran PAI 

dengan Kedisiplinan Siswa di Kelas XII SMA Negeri 3 

Yogyakarta”. Masalah pokok dalam skripsi ini adalah 

                                                           
 

18
Itoh, ““Implikasi Penerapan Hukuman Edukatif Sebagai Upaya 

Mendisiplinkan Peserta Didik di SMP Mhuammadiyah Pakem”. Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta,2018 
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hubungan hukuman edukatif dalam pembelajaran PAI 

dengan kedisiplinan peserta didik kelas XII. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode analisis yang berupa analisis presentase dan analisis 

korelasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan hukuman edukatif dalam pembelajaran PAI di 

kelas XII SMA Negeri 3 Yogyakarta sebagai bentuk 

pendisiplinan ternyata dapat dipahami dan diterapkan, 

kedisiplinan peserta didik kelas XII SMA Negeri 3 

Yogyakarta berada pada kategorisedang.19 

3. Skripsi yang ditulis oleh Amir Rohmad dengan judul 

“Efektivitas Penerapan Hukuman Edukatif dalam 

Membimbing Santri yang Melanggar Peraturan dan 

Pengaruhnya terhadap Kedisiplinan Santri di Pondok 

Pesatren Assalafiyyah Mlangi Nogotiro Gamping Sleman 

Yogyakarta.” Penelitian ini untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan sejauh mana penerapan hukuman 

edukatif yang dilakukan pondok pesantren 

Assalafiyah.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 

Hasilnya penelitian ini menunjukkan penerapan hukuman  

  

                                                           
 

19
Ai Nurhayati, “Hubungan Hukuman Edukatif dalam Pembelajaran 

PAI dengan Kedisiplinan Siswa kelas XII di SMA Negeri 3 Yogyakarta”, 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2007 
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 edukatif yang dilakukan pondok pesantren Asslafiyah 

dinilai telah berjalan dengan cukup baik.20 

 Dari keseluruhan penelitian diatas, penelitian ini hampir 

sama dengan keempat penelitian sebelumnya, yaitu 

membahas hukuman edukatif, hanya saja pada penelitian 

sebelumnya membahas hukuman edukatif terhadap 

kedisplinan siswa. Sedangkan pada penelitian ini penulis 

menitikberatkan pada hukuman edukatif dalam menangani 

kenakalan siswa. 

 Posisi penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dan 

dilakukan untuk memperkaya penelitian-penelitian yang 

sudah ada dengan mengangkat judul tentang penerapan 

hukuman edukatif dalam menangani siswa MA Unggulan 

Al Imdad. Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan 

pembanding dan penyempurna bagi skripsi lain yang serupa 

dengan penelitian sebelumnya. Sehingga menambah 

wawasan bagi para pembaca. 

 

  

                                                           
 

20
Amir Rohmad, “Efektivitas Penerapan Hukuman Edukatif dalam 

Membimbing Santri yang Melanggar Peraturan dan Pengaruhnya terhadap 

Kedisiplinan Santri di Pondok Pesatren Assalafiyyah Mlangi Nogotiro 

Gamping Sleman Yogyakarta”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2012 
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E. Landasan Teori 

1. Hukuman (Punishment) 

a. Pengertian Hukuman 

Kata hukuman ditinjau dari segi bahasa 

Indonesia, berasal dari kata dasar hukum dan 

mendapat akhiran “an”. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dijelaskan bahwa hukuman adalah suatu 

sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap 

mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah 

atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. 

Undang-undang, peraturan dan sebagainya  dibuat 

untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
21

 

Dalam buku Ahmadi dan Uhbiyati disebutkan 

bahwa: „‟Hukuman adalah suatu perbuatan, dimana 

kita secara sadar dan menjatuhkan nestapa kepada 

orang lain, yang baik dari segi kejasmanian maupun 

dari segi kerohanian orang lain itu mempunyai 

kelemahan bila dibandingkan dengan diri kita, dan 

oleh karena itu kita mempunyai tanggungjawab untuk 

membimbingnya dan melindunginya.‟‟
22

 

Pengertian hukuman (punishment) yang 

dikemukakan oleh beberapa pakar pendidikan : 

                                                           
21

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), Ed. 3, hlm.401. 
22

 Abu Ahmadi dan Abu Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1991), hlm. 150. 
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1) Hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau 

yang ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang 

(orang tua, guru, dan sebagainya) setelah terjadi 

pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan.23 

2) Hukuman adalah suatu perbuatan yang tidak 

menyenangkan dari orang yang lebih tinggi 

kedudukannya terhadap pelanggaran dan kejahatan 

yang dilakukan, dengan maksud untuk 

memperbaiki kesalahan anak.24 

3) Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada 

anak secara sadar dan disengaja sehingga 

menimbulkan nestapa. Dan dengan nestapa itu 

anak akan menjadi sadar akan perbuatannya serta 

berjanji tidak akan mengulanginya lagi.25 

4) Hukuman adalah usaha edukatif yang digunakan 

untuk memperbaiki dan mengarahkan anak kearah 

yang benar, bukan praktek hukuman dan siksaan 

yang memasung kreatifitas.26 

Sedangkan yang dimaksud edukatif adalah 

bersifat mendidik, berkenaan dengan pendidikan. 

Hukuman edukatif adalah pemberian nestapa pada 

                                                           
 

23
M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020).Hlm.186 
 

24
 Y.Roestiyah, Didaktik Metodik (Jakarta:Rineka Cipta, 1978). 

hlm. 63 
 

25
Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan 

(Surabaya:Usaha Nasional, 1973). hlm. 159 
 

26
Malik Fadjar, Holistika Pemikiran Pendidikan (Jakarta:Raja 

Grafindo, 2005). hlm. 202 
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diri peserta didik akibat kelalaian perbuatan atau 

tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang 

diberlakukan dalam lingkungannya. 

Berdasarkan pengertian yang telah peneliti 

uraikan di atas, peneliti dapat merumuskan hukuman 

edukatif adalah hukuman yang bersifat mendidik 

yangbertujuan untuk memperbaiki dan mengarahkan 

seseorang dalam dunia pendidikan ke arah yang lebih 

baik. 

b. Fungsi dan Tujuan Hukuman Edukatif 

Hukuman sebagai alat pendidikan dari dahulu 

mempunyai kedudukan yang istimewa. Hukuman 

yang bersifat edukatif juga akan menumbuhkan 

keinsyafan pada anak didik bahwa ia pernah berbuat 

salah. Selanjutnya dia bersedia memperbaiki tingkah 

lakunya sebagai alat pendidikan. 

Hukuman memiliki beberapa fungsi. Fungsi 

pertama adalah menghalangi siswa melakukan 

pengulangan tindakan yang tidak diinginkan. Kedua 

yaitu mendidik, sebelum peserta didik mengerti 

peraturan, mereka dapat belajar bahwa tindakan 

tertentu benar dan yang lain salah dengan mendapat 

hukuman karena melakukan tindakan yang salah dan 

tidak menerima hukuman apabila mereka melakukan 
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tindakan yang diperbolehkan.
27

 

Hukuman memiliki tujuan agar tidak terjadi 

pelanggaran. Adanya pemberian hukuman dalam 

Pendidikan akibat dari pelanggaran yang telah 

diperbuat dengan tujuan agar peserta didik menyadari 

kesalahannya sehingga tidak terjadi pelanggaran lagi. 

Menurut Ngalim Purwanto, tujuan pedagogis dari 

hukuman adalah utnuk memperbaiki tabiat dan 

tingkah laku peserta didik serta untuk mendidik anak 

ke arah kebaikan.
28

 

c. Bentuk - Bentuk Hukuman Edukatif 

Para pakar pendidikan mengklasifikasikan 

hukuman sebagai alat pendidikan bagi anak menjadi 

beberapa bentuk. Klasifikasi ini didasarkan pada 

beberapa hal, seperti alasan di balik diterapkannya 

hukuman, tingkat perkembangan anak, sifatnya, dan 

metode pemberian hukuman. Berdasarkan klasifikasi 

inilah, para ahli pendidikan pun akhirnya berbeda 

pendapat mengenai penyebutan atau penggunaan 

istilah terkait dengan bentuk-bentuk hukuman. 

Berdasarkan alasan diterapkannya hukuman 

jika didasarkan pada alasan di balik diterapkannya 

                                                           
 

27
M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan 

Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1994), hlm. 218. 
28

Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 189. 
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hukuman kepada anak, maka hukuman oleh para 

pakar dibagi menjadi dua bentuk, yakni hukuman 

preventif dan represif. 

1) Hukuman Preventif 

Hukuman peventif jika merujuk pada 

kamus ilmiah popular bermakna hukuman yang 

bersifat mencegah. Dengan demikian, alasan 

utama diterapkannya hukuman preventif adalah 

untuk mencegah anak agar tidak melakukan 

suatu kesalahan atau kebandelan, sehingga 

proses pendidikan dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. 

2) Hukuman Represif 

Hukuman  reperesif  ialah hukuman 

yang dilakukan karena adanya pelanggaran atau 

kesalahan. Sifat dari hukuman represif adalah 

menekan atau menghambat. Sehingga, seorang 

anak yang sudah terlanjur melakukan suatu 

kesalahan anak merasa jera untuk melakukan 

kesalahan serupa di masa mendatang. Pendapat 

lain menyatakan bahwa hukuman represif 

dilakukan untuk menyadarkan atau agar ia 

kembali melakukan hal-hal yang benar, yakni 

hal-hal yang tidak bertentangan dengan aturan- 

aturan yang ada atau yang telah disepakati 

bersama. 
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d. Syarat-Syarat Hukuman Edukatif 

Hukuman tidak boleh dilakukan sewenang-

wenang menurut kehendak seseorang, apalagi 

hukuman yang bersifat pendidikan, haruslah 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemerintah telah 

melarang secara tegas adanya kekerasan yang terjadi 

terhadap anak di sekolah dengan membuat peraturan 

perundang-undangan salah satunya Undang-Undang 

No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 20 

d yang menyatakan: „‟Dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung 

tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan 

kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika‟‟.  

Hasan dan Rusydiana (2018), mengungkapkan 

bahwa syarat-syarat hukuman yang bersifat 

pendidikan itu adalah : 

1) Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat 

dipertanggungjawabkan. Ini brarti bahwa hukuman 

itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-

wenang. 

2) Hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat 

memperbaiki. Yang berarti bahwa ia harus 

mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si 

terhukum, memperbaiki kelakukan dan moral 

anak-anak. 
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3) Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau 

pembalasan dendam yang bersifat perseorngan. 

4) Jangan menghukum waktu kita sedang marah. 

Sebab, jika demikian, kemungkinan besar 

hukuman itu tidak adil atau terlalu berat.  

5) Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar 

dan dipertimbangkan lebih dahulu. 

6) Bagi anak yang dihukum, hukuman itu hendaklah 

dapat dirasakannya sendiri sebagai kedukaan atau 

penderitaan yang sebenarnya. Artinya anak akan 

merasa menyesal dengan hukuman tersebut bahwa 

untuk sementara waktu ia kehilangan kasih saynag 

pendidiknya. 

7) Jangan melakukan hukuman badan sebab pada 

hakikatnya hukuman badan itu dilarang oleh 

negara,tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan 

merupakan penganiayaan terhadap sesama 

mahluk. 

8) Hukuman tidak boleh merusakkan hubungan baik 

antara pendidik dan anak didik.  

9) Adanya kesanggupan memberi maaf dari si 

pendidik, sesudah Menjatuhkan hukuman dan 

setelah anak itu menginsyafi kesalahnya. 
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2. Kenakalan Siswa 

a. Pengertian Kenakalan Siswa 

Kata kenakalan ditinjau dari segi bahasa 

Indonesia, berasal dari kata dasar nakal. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa 

kenakalan adalah tingkah laku secara ringan yang 

menyalahi norma yang berlaku dalam suatu 

masyarakat.
29

 Menurut Dr. Fuad Hasan, kenakalan 

diartikan sebagai  perbuatan anti sosial yang 

dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan 

orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak 

kejahatan.
30

 

Lembaga pendidikan di Indonesia tidak lepas 

dari polemik kenakalan siswa-siswa yang dari waktu 

kewaktu selalu bervariasi bentuk-bentuk kenakalan 

yang dilakukan, maka dari itu tidak heran jika guru 

selalu menjumpai berbagai kenakalan yang dilakukan 

siswa baik didalam kelas maupun diluar kelas, 

problem semacam ini harus di tanggapi dengan serius 

oleh pihak sekolah karena nantinya akan berdampak 

besar bagi keperibadian siswa tersebut pada 

khususnya dan generasi penerus bangsa pada 

umumnya.  

 

                                                           
29

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1998) 
30

Sudarsono, Kenakalan Remaja (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm. 11 
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b. Bentuk-Bentuk Kenakalan Siswa 

Menurut Gunarsa (2004), bentuk-bentuk 

kenakalan remaja dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Kenakalan yang bersifat amoral dan asosial yang 

tidak diatur dalam undang-undang, sehingga sulit 

digolongkan sebagai pelanggaran hukum, 

2) Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan 

penyelesaiannya sesuai dengan undang-undang dan 

hukum yang berlaku sama dengan perbuatan hukum 

bila dilakukan pada orang dewasa. 

Sedangkan menurut Snarwiyati (1985), membagi 

bentuk kenakalan remaja menjadi : 

1) Kenakalan biasa, seperti : suka berkelahi, suka 

keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah 

tanpa pamit, berkelahi  dengan teman 

danberkeluyuran, 

2) Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan 

kejahatan, seperti: mengendarai mobil tanpa SIM, 

mengambil barang tua tanpa ijin, mencuri, dan 

kebut-kebutan, 

3) Kenakalan khusus, seperti : penyalahgunaan 

narkoba, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan, 

aborsi, danpembunuhan. 

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa masalah 

kenakalan siswa adalah masalah yang harus di 
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perhatikan setiap orang dimana saja,  baik dalam 

sekolah, masyarakat yang telah maju, maupun dalam 

masyarakat yang terbelakang. Karena kenakalan 

seseorang berakibat sangat mengganggu ketentraman 

orang yang berada di sekitar mereka.  

c.  Faktor Penyebab Kenakalan Siswa 

Kenakalan remaja merupakan salah satu 

fenomena sosial yang sering ditemui di kalangan siswa 

atau pelajar. Kenakalan mempunyai bentuk yang 

bermacam-macam. Beberapa tindakan kenakalan siswa 

tersebut menunjukkan bahwa remaja merupakan usia 

yang sangat perlu diperhatikan. 

Papalia (2004), mengatakan bahwa remaja yang 

kurang diawasi, dijaga, diberi bimbingan dan 

diperhatikan oleh orangtuanya terlebih ibu maka akan 

cenderung berperilaku memberontak atau melakukan 

tindakan- tindakan yang menyimpang dari norma-norma 

yang berlaku dimasyarakat. 

Gunarsa (2004) mengelompokkan faktor–faktor 

penyebab kenakalan remaja menjadi 3, yaitu : 

1) Faktor pribadi : setiap anak memiliki kepribadian 

khusus, dan keadaan khusus pada anak ini dapat 

menjadi sumber munculnya perilaku menyimpang. 

Keadaan khusus ini adalah keadaan konstitusi yaitu 

potensi bakat atau sifat dasar pada anak yang 

kemudian melalui proses perkembangan, 
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kematangan atau perangsangan dari lingkungan 

menjadi aktual, muncul dan berfungsi.  

2) Faktor keluarga : keluarga mempunyai peranan yang 

besar terhadap perkembangan sosial pada anak. 

Keluarga secara langsung atau tidak langsung akan 

berhubungan terus menerus dengan anak, 

memberikan rangsangan melalui berbagai corak 

komunikasi antara orangtua dengan anak, hubungan 

antar pribadi dalam keluarga yang meliputi pula 

hubungan antar saudara menjadi faktor yang penting 

terhadap munculnya perilaku yang tergolong nakal. 

Struktur tanggung jawab dalam sebuah keluarga 

secara umum bahwa ayah bertugas mencari nafkah, 

sedangkan ibu bertugas merawat rumah dan 

mendidik anak- anak, sehingga fungsi ibu dalam 

proses pengasuhan dan pendidikan terhadap anak 

sangat penting. Fungsi ibu tersebut dapat mengalami 

hambatan jika ibu keluar dari jalur tanggung 

jawabnya, seperti ikut bekerja di luar rumah, 

sehingga pengasuhan dan pendidikan terhadap anak 

bisa jadi kurang maksimal. 

3) Lingkungan sosial dan dinamika perubahannya : 

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat 

memunculkan ketidakserasian dan ketegangan yang 

berdampak pada sikap dan lingkungan pergaulan. 

Perubahan jaman yang begitu cepat dan arus 

informasi yang tidak terkontrol akan membuat 
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seseorang mudah terpengaruh serta lingkungan yang 

negatif akan menjerumuskan anak pada perilaku 

nakal. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dari sisi pengumpulan datanya, penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke 

lokasi penelitian yang bertujuan untuk menerangkan 

fenomena sosial atau peristiwa yang terjadi dan apa yang 

dialami oleh subjek penelitian.31 Sedangkan sifat yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode 

penelitian yang bertujuan mendiskripsikan dan 

menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sekolah, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual 

atau kelompok, beberapa deskripsi digunakan untuk 

menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah 

kepada kesimpulan.32 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, subjek merupakan 

sumber data yang akan diteliti dalam konteks sosial-

budaya.33 Sehingga subjek dalam penelitian ini adalah 

                                                           
31

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 1989), hal. 

4. 
32

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal.42. 
33

Ibid., hal. 369. 
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guru dan siswa MA Unggulan Al Imdad. Guru di MA 

Unggulan Al-Imdad berjumlah 30 orang dan memiliki  

258 siswa, terdiri dari 121 (laki-laki), 137 (perempuan). 

b. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian kualitatif merupakan situasi 

sosial yang ingin diungkap dan dideskripsikan secara 

mendalam “apa yang terjadi di dalamnya”, yang 

mencakup tiga unsur utama, yaitu pelaku (actors), 

tempat (place), dan aktivitas (activities).
34

 Sehingga 

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

kenakalan siswa MA Unggulan Al Imdad. 

3. Sumber Data Primer dan Sekunder 

Sumber data adalah salah satu elemen penting dalam 

sebuah penelitian. Data primer merupakan sumber data 

utama yang diperoleh peneliti secara langsung dari pihak 

pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

siswa (yang melakukan kenakalan) dan guru (yang 

memberikan hukuman kepada siswa pelaku kenakalan). 

Sehingga untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah sumber-sumber lain yang mendukung. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik 

atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

                                                           
34

Ibid., hal. 368. 
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berlangsung.35 Pelaksanaan teknik observasi dalam 

beberapa cara, yaitu: 1) observasi partisipan dan 

observasi non partisipan, 2) observasi sistematik dan 

observasi non sistematk.36 Adapun penelitian kali ini 

menggunakan observasi non partisipan. 

Teknik observasi non partisipan yaitu observer tidak 

ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara 

terpisah berkedudukan selaku pengamat.37 Disini peneliti 

tidak ikut serta dalam kegiatan, hanya berperan 

mengamati aktivitas yang ada disekolah. 

b. Wawancara 

Wawancara (interview) alat pengumpul informasi 

dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara 

lisan untuk dijawab secara lisan pula dengan adanya 

kontak langsung antara pencari informasi dengan sumber 

informasi.38 Wawancara bertujuan menggali fokus 

penelitian secara mendalam, karena itu dilakukan secara 

berkelanjutan, dan pada partisipan tertentu mungkin 

dilakukan berulang-ulang.39 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara 

langsung kepada guru dan siswa MA Unggulan Al-

Imdad.Wawancara dilakukan secara informal dalam 

                                                           
35

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 220. 
36

S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hal. 161. 
37

Ibid., hal. 162. 
38

Ibid..., hal. 165. 
39

Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hal.225. 
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bentuk perbincangan sehari-hari terhadap semua 

partisipan. 

c. Dokumentasi 

Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada 

tulisan, penulis menggunakan metode dokumentasi. 

Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya 

seni seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara.40 

Metode ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh 

informasi tentang profil sekolah, struktur organsisasi, 

visi dan misi sekolah, keadaan guru, siswa, sarana dan 

prasarana, serta dokumen lain yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. 

5. Analisis Data 

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan 

bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. 

Agar data yang terkumpul tersebut dapat menghasilkan 

kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya 

penganalisaan dan penafsiran terhadap data tersebut. Proses 

                                                           
40

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, 

Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 329. 
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analisis data pada dasarnya melalui tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan beberapa tahapan, yaitu:41 

a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data 

(kasar) yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. 

b. Penyajian data, yaitu proses di mana data yang telah 

diperoleh diidentifikasi dan dikategorisasi kemudian 

disajikan dengan cara mencari kaitan antara satu 

kategori dengan kategori yang lainnya. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan 

kesimpulan merupakan tahapan mencari arti benda-

benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab 

akibat dan proposisi. Sedangkan verifikasi merupakan 

tahap untuk menguji kebenaran, kekokohan, dan 

kecocokannya. 

6. Uji Keabsahan Data 

Menguji keabsahan data diperoleh peneliti melalui 

metode trianggulasi. Dalam bukunya Prof. Dr. Sugiyono 

“Metode Penelitian Pendidikan”, trianggulasi dalam 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekkan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu.
42

 

                                                           
41

Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data 

Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, penerjemah: Tjetjep 

Rohendi Rohidi,(Jakarta: UI Press, 2009), hal. 16-20. 
42

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., hal. 329. 
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Peneliti memfokuskan untuk menggunakan 

trianggulasi sumber. Trianggulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas data yang yang diperoleh melalui beberapa 

sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber 

guru Bimbingan Konseling dan peserta didik yang 

bersangkutan. Data yang didapat kemudian dianalisis oleh 

peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan member check dengan sumber data 

tersebut. 

Selain menggunakan trianggulasi sumber, peneliti 

juga menggunakan trianggulasi metode. Trianggulasi ini 

digunakan untuk mengecek data dengan sumber yang sama, 

akan tetapi menggunakan teknik yang berbeda yaitu dengan  

dengan membandingkan antara data yang diperoleh dengan 

metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Misalnya 

dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara 

mengenai gambaran umum MA Unggulan Al-Imdad dan 

melihat dokumentasi sekolah selain itu juga melihat 

langsung kondisi di sekolah. Sehingga diharapkan peneliti 

benar-benar memperoleh data yang valid sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran pembahasan secara 

menyeluruh dan sistematis dalam skripsi ini penulis 

menuangkan hasil penelitian dalam empat bab pembahasan 

disertai bagian awal dan akhir sebagai berikut: 
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Bagian awal yang terdiri dari halaman judul, halaman 

surat pernyataan, halaman persetujuan skripsi, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata 

pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran. 

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II berisi gambaran umum MA Unggulan Al Imdad 

yang meliputi letak geografis sekolah, sejarah singkat dan 

perkembangan, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru 

dan personalia, keadaan siswa, serta sarana dan prasarana. 

Bab III berisi tentang pemaparan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai peran hukuman edukatif dalam 

menangani kenakalan siswaMA Unggulan Al Imdad. 

Bab IV berisi penutup yang memuat kesimpulan, saran-

saran, dan kata penutup. Bab ini merupakan akumulasi dari 

keseluruhan penelitian. 

Adapun bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, 

lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian, dan daftar 

riwayat hidup penulis. Bagian akkhir berfungsi sebagai 

pelengkap dan pengayaan informasi, sehingga skripsi ini 

menjadi karya yang komprehensif. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan peserta didik di Madrasah 

Aliyah Unggulan Al-Imdad belum bisa dikatakan semua 

disiplin karena masih ada beberapa anak yang melanggar tata 

tertib. Untuk itu penerapan hukuman edukatif dianggap perlu 

diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik.  

Terdapat dua kondisi kenakalan siswa MA Unggulan Al-

Imdad yaitu kenakalan yang bersifat normatif dan kenakalan 

yang bersifat pelanggaran aturan tata tertib. Kenakalan normatif 

seperti kurangnya rasa hormat kepada guru dan teman, 

mencucapkan kalimat umpatan dan kebiasaan malas. Sedangkan 

kenakalan pelanggaran aturan seperti membolos, terlambat, dan 

tidak memakai seragam. Bentuk-bentuk hukuman yang 

diberlakukan untuk menanggulangi kenakalan siswa MA 

Unggulan Al-Imdad meliputi; 

1. Hukuman preventif, adalah hukuman yang sifatnya masih 

pada fase pencegahan. Realisasi hukuman preventif di 

MA Unggulan Al-Imdad adalah dengan membentuk tata 

tertib yang sesuai dengan budaya sekolah dan 

meningkatkan keteladanan guru.  

2. Hukuman represif, adalah hukuman atau sanksi yang 

diberikan kepada pelanggar tata tertib di MA Unggulan 

Al-Imdad. Bentuk hukuman ini meliputi peringatan atau 

teguran secara langsung, membuat surat peringatan secara 
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tertulis dan hukuman berat seperti siswa dikembalikan 

kepada orang tua atau dikeluarkan secara tidak hormat.  

  Bentuk-bentuk hukuman di atas diberlakukan kepada 

siswa sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Namun di sisi 

lain, keseluruhan hukuman di MA Unggulan Al-Imdad 

bertujuan pada edukasi siswa. Sanksi hukuman yang diberikan 

mendidik dan membentuk perasaan jera terhadap perbuatan 

yang dilakukan. Dampak hukuman edukatif yang diberikan oleh 

MA Unggulan Al-Imdad kepada siswanya adalah pertama, 

meningkatkan kesadaran (awareness) yaitu mendorong siswa 

untuk dapat memahami efek jangka panjang pada diri sendiri 

dan orang lain atas kenakalan yang dilakukan. Kedua, 

meningkatkan kedisiplinan siswa dan ketiga, meningkatkan rasa 

kepercayaan orang tua wali dan masyarakat kepada MA 

Unggulan Al-Imdad.  

 

B. Saran 

 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa 

saran secara praktis dan akademis pada konteks penelitian ini. 

Beberapa saran praktis pada penelitian ini adalah; 

1. Perlu adanya implementasi atau penerapan tata tertib secara 

konsisten oleh guru BK/BP. Maka kuantitas jumlah guru 

BK/BP dapat ditambah sesuai dengan kapasistas 

adminitrasi sekolah.  

2. Guru BK/BP, Wali Kelas atau penegak tata tertib sekolah 

perlu meningkatkan pengawasan setiap jam sekolah 
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terhadap siswa. Hal ini dapat menjadi celah untuk siswa 

mencari kesempatan melakukan pelanggaran yang sama.  

 Dengan demikian peran seorang guru memiliki peran 

sentral dalam menegakkan tata tertib di MA Unggulan Al-

Imdad. Selain itu, dari hasil penelitian ini dapat memberikan 

saran pada akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

Penerapan hukuman dan tata tertib masih menjadi problematika 

dimana penerapan di sekolah yang memiliki latar belakang 

pesantren. Perlu adanya perbedaan tata tertib yang umumnya 

diterapkan di sekolah umum dan sekolah berlatar belakang 

pesantren.  

 

C. Penutup  

 Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang 

telah menganugrahkan kekuatan dan kesabaran dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Sehingga penelitian skripsi ini dapat 

selesai dengan lancar. Di sisi lain, penulis sangat sadar bahwa 

penelitian ini sangatlah jauh dari kesempurnaan. 

Penulis berharap agar pembaca kelak dapat memberikan kritik 

dan saran agar bisa lebih baik dandengan kerelaan hati penulis 

memohon maaf sebesar-besarnya bilamana di dalam penulisan 

skripsi ini ditemukan kesalahan dan kurangjelasnya data yang 

disampaiakan. 

 Penulis mengucapkan terimaksih banyak kepada dosen 

pembimbing yang selama ini telah sabar dan ikhlas 

menyampaikan ilmunya. Khusunya kepada keluarga besar MA 

Unggulan Al-Imdad saya haturkan terimakasih banyak telah 
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memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis. Semoga skripsi 

ini dapat membawa kebermanfaatan bagi penulis, pembaca dan 

khususnya kepada seluruh keluarga berar MA Unggulan Al-

Imdad. Amin.  
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