
 

 

ABSTRAK 

Hasanudin: Persepsi siswa tentang hukuman bimbingan jasmani hubungannya 

dengan kedisiplinan belajar siswa pada mata pelajaran Penjaskes (Penelitian di 

Kelas IV MIN Tegalkepuh Surade Kabupaten Sukabumi). 

Penelitian ini berawal dari fenomena yang ditemukan di kelas IV MIN 

Tegalkepuh Surade Kabupaten Sukabumi, bahwa siswa memiliki persepsi yang baik 

terhadap pelaksanaan hukuman bimbingan jasmani (push up, sit up, scot jump dan 

lari), yaitu siswa mengikuti pelaksanaan hukuman bimbingan jasmani yang diberikan 

guru ketika melakukan pelanggaran. Tetapi di sisi lain kedisiplinan belajar mereka 

pada mata pelajaran Penjaskes masih rendah. Hal ini terlihat dari kehadiran siswa 

selama mengikuti proses belajar mengajar sekitar 30 % siswa tidak hadir dan tidak 

mengumpulkan tugas mingguan sebanyak 55 %.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Persepsi siswa kelas IV 

MIN Tegalkepuh Surade Kabupaten Sukabumi tentang hukuman bimbingan jasmani; (2) 

Kedisiplinan belajar siswa kelas IV MIN Tegalkepuh Surade Kabupaten Sukabumi 

pada mata pelajaran Penjaskes; (3) Hubungan antara persepsi siswa kelas IV MIN 

Tegalkepuh Surade Kabupaten Sukabumi tentang hukuman bimbingan jasmani 

dengan kedisiplinan belajar mereka pada mata pelajaran Penjaskes. 

Penelitian ini bertolak pada kajian teoritis yang menyatakan bahwa tinggi 

rendahnya kedisiplinan belajar siswa pada mata pelajaran Penjaskes salah satunya 

dipengaruhi oleh persepsi siswa terhadap hukuman bimbingan jasmani. Dari asumsi 

teori tersebut dirumuskan hipotesis, semakin tinggi persepsi siswa tentang hukuman 

bimbingan jasmani, maka akan semakin tinggi pula kedisiplinan belajar mereka pada 

mata pelajaran Penjaskes, sebaliknya semakin rendah persepsi siswa tentang 

hukuman bimbingan jasmani, maka akan semakin rendah pula kedisiplinan belajar 

mereka pada mata pelajaran Penjaskes.   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Cara 

pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan penyebaran angket. 

Kemudian untuk menganalisis datanya digunakan dua pendekatan yaitu analisis 

parsial dan analisis korelasional. 

 Dari hasil analisis, diketahui bahwa persepsi siswa tentang hukuman 

bimbingan jasmani berkategori tinggi dengan nilai rata-rata 4,16. Adapun 

kedisiplinan belajar siswa pada mata pelajaran Penjaskes termasuk dalam kategori 

tinggi dengan nilai rata-rata 3,68. Hubungan antara keduanya ditunjukkan dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,17, yakni termasuk kategori sangat rendah. Hasil uji t 

pada taraf signifikansi 5% menunjukkan harga t hitung (0,944) < t tabel (2,042). Artinya 

Ho diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Dengan kata lain, tidak ada 

hubungan yang signifikan antara persepsi siswa tentang hukuman bimbingan jasmani 

dengan kedisiplinan belajar siswa pada mata pelajaran penjaskes. Adapun kadar 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 1,5%. Dengan demikian, selain dari 

faktor persepsi siswa tentang hukuman bimbingan jasmani, ternyata masih ada 98,5% 

faktor lain yang mempengaruhi kedisiplinan belajar siswa kelas IV MIN Tegalkepuh 

Surade Kabupaten Sukabumi pada mata pelajaran Penjaskes selain persepsi siswa 

tentang hukuman bimbingan jasmani yaitu motivasi belajar siswa, keteladanan 

seorang guru dan peraturan tata tertib yang jelas dan tegas. 


