
1 
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan merupakan sebuah proses yang dengan sengaja 

dilaksanakan semata-mata bertujuan untuk mencerdaskan. Menurut Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan “Pendidikan adalah usaha 

sadar dan  terencana untuk mewujudkan  suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”.  

Melalui proses pendidikan akan terbentuk sosok-sosok individu dengan 

sumber daya manusia yang akan berperan besar dalam proses pembangunan 

bangsa dan negara. Oleh karena itu peran pendidikan demikian sangat penting, 

sebab pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumberdaya 

manusia yang berkualitas. 

Proses pendidikan tentunya tidak terlepas dari masalah baik yang timbul dari 

peserta didik maupun dari guru. Dapat kita lihat dalam pendidikan sekarang yang 

menjadi masalah adalah yang berhubungan dengan perilaku peserta didik, banyak 

penyimpangan dan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Ini terbukti 

dengan banyaknya moral dan akhlak peserta didik yang tidak sesuai dengan 

tujuan pendidikan itu sendiri.  

Setiap peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar disekolah tidak akan 

lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan disekolahnya dan 
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setiap peserta didik dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata 

tertib yang berlaku disekolanya. Namun banyak pelanggaran yang dilakukan oleh 

peserta didik bahkan terkadang oleh beberapa peserta didik pelanggaran-

pelanggaran itu menjadi kebiasaan yang selalu mereka lakukan tanpa beban dan 

rasa bersalah. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta didik 

tanpa ada rasa tabu untuk melakukannya karena tidak adanya sikap sosial yang 

baik dalam diri peserta didik. Seharusnya setiap peserta didik memiliki sikap 

sosial yang baik agar tercapainya tujuan pembelajaran. 

Menurut Virani (2016, 4) dapat dijelaskan “aspek sosial salah satunya jujur 

yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan pekerjaan”. 

Adapun aspek sikap sosial peserta didik diantaranya yaitu jujur, didiplin, 

tanggung jawab, sopan santun, toleransi, gotong royong dan percaya diri. Menurut 

Virani (2016, 4) dijelaskan bahwa jujur yaitu perilaku yang didasarkan pada 

upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan dan pekerjaan Disiplin ialah suatu sikap menghormati, menghargai, 

patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak takut untuk 

menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang 

diberikan padanya (Peserta didiknto, 2001). Sedangkan tanggung jawab menurut 

Mustari (2011: 21) adalah “ sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan ( alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan”.  
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Oleh karena itu sikap sosial seperti jujur, disiplin dan tanggung jawab perlu 

ditumbuhkan dan terus dipupuk agar tercapainya tujuan pembelajaran. 

Sikap sosial pada peserta didik saat ini mulai rapuh. Terbukti dengan 

banyaknya pelanggaran-pelanggaran peraturan sekolah yang sering mereka 

langgar. Di SMA Negeri 3 Tasikmalaya khususnya selalu ada saja pelanggaran 

yang dilakukan setiap harinya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 

wakasek kepeserta didikan SMA Negeri 3 Tasikmalaya, pelanggaran yang 

dilakukan peserta didik dari tahun ajaran 2016/2017 sampai tahun ajaran 

2018/2019 terjadi peningkatan meskipun tidak terlalu sigifikan. Pelanggaran yang 

sering dilakukan yaitu pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ringan seperti 

kesiangan, pelanggaran atribut sekolah dan sebagainya. Meskipun peningkatan 

pelanggaran tata tertib sekolah tidak terlalu signifikan, namun pihak sekolah 

selalu berupaya dalam meminimalisir terjadinya hal tersebut. 

Merujuk pada hasil wawancara diatas para tenaga pendidik perlu melakukan 

upaya-upaya yang mampu mendorong peserta didik memiliki sikap sosial yang 

baik. Dalam hal ini guru dituntut untuk memiliki peran yang besar untuk proses 

perubahan sikap sosial peserta didik. Pemberian reward (penghargaan) dan 

punishment (hukuman) sebagai alat pendidikan merupakan salah satu cara yang 

dapat diambil oleh tenaga pendidik dalam pembentukan sikap sosial peserta didik. 

Reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) yang diberikan bisa 

menjadi penguat (reinforment) dan motivasi bagi peserta didik dalam proses 

belajarnya. Dengan demikian peserta didik akan terdorong dan memiliki kemauan 

untuk bertindak lebih baik lagi.walaupun dalam pelaksanaannya akan selalu ada 

masalah dan hambatan yang membuat tujuan dari reward dan punishment tidak 
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tercapai. Masalah tersebut berupa kurang konsisten dalam pelaksanaannya, 

kurangnya tindakan nyata dari konsekuensi atas pelanggaran terhadap peraturan 

yang telah disepakati, sikap pilih kasih dari penghukum, kecemburuan sosial dan 

sebagainya. 

Berpijak pada permasalahan diatas perlu diadakannya penelitian yang 

menguji seberapa jauh pengaruh reward dan punishment terhadap kedisiplinan, 

sikap jujur ,tanggung jawab, sopan santun, toleransi, gotong royong dan percaya 

diri.  dalam prososal yang berjudul “Pengaruh Pemberian Reward dan 

Punishment Terhadap Sikap Sosial (Survey Pada Peserta Didik Kelas XI  

SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan diatas, maka 

dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah reward memiliki pengaruh terhadap sikap sosial peserta didik kelas XI 

di SMA Negeri 3 Tasikmalaya? 

2. Apakah punishment memiliki pengaruh terhadap sikap sosial peserta didik 

kelas XI di SMA Negeri 3 Tasikmalaya? 

3. Apakah reward dan punishment secara bersama-sama memiliki pengaruh 

terhadap sikap sosial peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Tasikmalaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian memiliki tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 
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1. Pengaruh punishment terhadap sikap sosial peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 3 Tasikamalaya 

2. Pengaruh reward dan punishment secara bersama-sama terhadap sikap sosial 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Tasikamalaya 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut: 

1. Dilihat dari Segi teoritis 

Adapun manfaat teoritis dilaksanakan penelitian ini ialah sebagai berikut. 

a. Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi di 

bidang pendidikan dengan memberikan tambahan referensi dan informasi 

mengenai pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap sikap 

sosial peserta didik 

b. Menambah dan memperluas pengetahuan khususnya mengenai pemberian 

reward dan punishment sikap sosial peserta didik. 

c. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan bahan 

kajian lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang 

pendidikan dan pembelajaran 

2. Dilihat dari Segi Praktis 

a. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti, peserta 

didik, guru, pihak sekolah, dan orang tua. Manfaat tersebut antara lain 

sebagai berikut 
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b. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

pemberian reward dan punishment maupun pengaruhnya terhadap sikap 

sosial peserta didik yang dapat diterapkan oleh peneliti ketika sudah 

memiliki kewajiban untuk mendidik peserta didik 

c. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru dalam 

upaya menumbuhkan sikap sosial peserta didik melalui pemberian reward 

dan punishment. 

d. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi pihak sekolah sehingga dapat membantu pihak sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan sehubungan dengan sikap sosial peserta 

didik yang dipengaruhi oleh pemberian reward dan punishment. 

 


