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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu kegiatan yang kalah pentingnya dalam kegiatan manajemen 

kelas adalah membina kedisiplinan peserta didik. guru sebagai manajer kelas 

dituntut pula untuk memiliki keterampilan dalam membina kedisiplinan 

peserta didik tersebut. Dapat dikatakan ketika peserta didik didalam kelas 

disiplin maka kelas akan kondusif sehingga pada gilirannya akan keberhasilan 

belajar mengajar dapat tercapai. Hal ini kedisiplinan terkait erat dengan 

pengetahuan dan perilaku yang positif, seperti kebenaran, kejujuran, 

tanggungjawab, tolong-menolong, kasih sayang, patuh atau taat, hormat 

kepada guru, dan sebagainnya.
1
 

Dalam konteks manjemen kelas, kedisiplinan peserta didik 

terjantawahkan pada perilaku peserta didik yang mampu mengatur dan 

menempatkan dirinya sendiri dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas pada 

khususnya serta disekolah pada umumnya. Dengan demikian, kedisiplinan 

dapat mengontrol perilaku peserta didik agar tercapai kelas yang kondusif, 

yaitu kelas yang mendukung tercapainya tujuan kegiatan belajar-mengajar.  

Itulah sebabnya kedisiplinan peserta didik didalam kelas menjadi hal 

yang penting dalam menciptakan perilaku peserta didik yang tidak 

menyimpangdari ketertiban kelas. Sikap atau perilaku yang diharapkan dari 

                                                             
1 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas: Teori dan Aplikasi untuk menciptakan Kelas 

yang Kondusif(Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2013), 158. 
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peserta didik yang disiplin adalah perilaku yang mencerminkan kepatuhan 

terhadap berbagai nilai yang disepakati oleh semua, baik oleh peserta didik 

sendiri maupun oleh guru yang tertuang dalam tata tertib atau aturan kelas. 

Disiplin merupakan bagian dari pengelolaan kelas yang paling banyak 

dibicarakan dan dicemaskan oleh umunya para guru, khususnya guru baru. 

Menurut Henry Clay Lindgren 1976 : 278, “apabila seorang direktur 

Pendidikan Guru menanyakan kepada 1000 orang siswa calon guru tentang 

apa-apa saja yang paling memprihatinkan  atau mengkhawatirkan mereka di 

saat memulai tugas sebagai guru, maka 80 persen dari mereka 

mengemukakan bahwa yang paling memprihatinkan atau mengkhawatirkan 

mereka adalah disiplin”. Semakin berpengalaman seorang guru, semakin 

rendah pula tingkat keprihatinannya atau kekhawatirannya akan disiplin ini, 

dan semakin bertambah usahanya untuk meningkatkan dirinya sebagai 

seorang guru yang efektif. Dengan kata lain, pengalaman mengajarkan 

menjadi guru yang terbaik dalam menangani masalah disiplin kelas.
2
 

Disiplin sangatlah penting bagi peserta didik. karena itu, ia harus 

ditanamkan secara terus menerus kepada peserta didik. jika disiplin 

ditanamkan secara terus menenerus maka diaiplin tersebut akan menjadi 

kebiasaan bagi peserta didik. Orang-orang yang berhasil dalam bidangnya 

masing-masing umunya mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Sebaliknya 

orang yang gagal, umunya tidak disiplin.
3
  

                                                             
2 Amir Achsin, Pengelolaan Kelas dan Interaksi Belajaar-Mengajar(Ujung Pandang:IKIP 

Ujung Pandang, 1990), 60. 
3 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 172. 
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Di lingkungan instalasi pendidikan, tuntutan dan tantangan itu 

merespon dan inovatif dari tenaga kependidikan berkaitan dengan model 

manajemen strategic dalam pengembangan disiplin peserta didik di sekolah, 

jabatan yang menjalankan fungsi manajerial maupun fungsi operasionalnya. 

Di dalam prosesi tenaga kependidikan melalui proses pembinaan disiplin 

peserta didik dapat belajar lebih bermutu secara personal atau dilembagakan 

secara formal maka penciptaan mutu dan lulusan pendidikan bisa secara 

optimal.
4
 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

dengan menggunakan dua tahap kegiatan. Kegiatn pertama dilakukan dengan 

maksud untuk mengidentifikasi dan menganalisis tentang kondisi obyektif 

pembinaan disiplin di MA Al-Manar. Pada tahap kedua berdasarkan hasil 

identifikasi dan analisis itu disusun secara hipotetik tentang manajemen 

strategik dalam pembinaan disiplin peserta didik di tingkat sekolah yang 

diformalisasikan dalam penelitian ini, diangkat dari atribut-atribut yang 

membangun sebuah model. Atribut-atribut ini diplih untuk menentukan mana 

yang cenderung sebagai penentu arah, dan atribut mana yang cenderung 

sebagai vector percepatan, baik vector manajemen atau pengelolaan ataupun 

vector belajar. 

Dalam pendidikan, mendisiplinkan peserta didik harus dimulai dari 

pribadi guru yang disiplin kita tidak bisa berharap banyak akan terbentuknya 

peserta didik yang disiplin dari pribadi guru yang kurang disiplin. Oleh 

                                                             
4 Eka Prihatin, Manajemen peserta Didik(Bandung: Alfabeta, 2011), 92. 
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karena itu, sekarang saatnya kita membina disiplin peserta didik dengan 

pribadi guru yang disiplin. Dalam hal ini disiplin harus ditunjukkan untuk 

membantu pesera didik menemukan diri, mengatasi, mencegah timbulnya 

masalah disiplin, dan harus menciptakan situasi yang menyenangkan bagi 

kegiatan pembelajaran, sehingga mereka mentaati segala peraturan yang telah 

ditetapkan.
5
 

Sebagai pembimbing, guru harus berupaya untuk membimbing dan 

mengarahkan perilaku peserta didik kearah yang positif, dan menunjang 

pembelajaran. Sebagai contoh dan teladan, guru harus memperlihatkan 

perilaku disiplin yang baik kepada peserta didik, karena bagaimana peserta 

didik akan berdisiplin kalau gurunya tidak menunjukkan perilaku 

disiplin.sebagai pengawas, guru harus senantiasa mengawasi seluruh perilaku 

peserta didik, terutama pada jam-jam efektif sekolah, sehingga kalau terjadi 

pelanggaran disiplin, dapat segera diatasi. Sebagai pengendali, guru harus 

mampu mengendalikan seluruh perilaku peserta didik disekolah. Dalam hal 

ini guru harus mampu secara efektif menggunakan alat pendidikan secara 

tepat waktu dan tepat sasaran, baik dalam memberikan hadiah maupun 

hukuman terhadap peserta didik.  

Di dalam proses belajar dilingkungan sekolah hingga saat ini sudah 

dikenal dengan berbagai aktifitas membentuk disiplin siwa/siswi.  Untuk itu 

perlu adanya sistem poin untuk lebih meningkatkan kedisiplinan para 

                                                             
5 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008), 122. 
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siswa/siswi sehingga nantinya pendidikan disekolah semakin bermutu dan 

prestasi belajar semakin baik. 

Berdasarkan penjajakan awal dilapangan, bahwasanya di Ma Al-

Manar prambon Nganjuk, Kepala Madrasah, Para Guru, dan yang lebih utama 

adalah Guru BK Menyikapi dan menanggapi permasalahan peserta didik yang 

sangat kompleks yaitu tentang kedisiplinan yang berkaitan dengan tata 

tertib/aturan-aturan yang sudah berlaku disekolah, terutama didalam kegiatan 

belajar mengajar ternyata masih banyak siswa/siswi yang melanggar 

peraturan-peraturan yang telah disepakati selama pembelajaran berlangsung, 

contohnya seringkali siswa/siswi keluar tanpa izin saat jam pelajaran 

berlangsung dan terlambat masuk ke kelas.  

Sistem poin adalah pemberian skor poin kepada siswa dalam setiap 

pelanggaran dengan nilai berbeda sesuai dengan bobot pelanggaran yang 

dilakukan siswa. misalnya di sekolahan terdapat pelanggaran membolos akan 

di berikan poin 25, tentang merokok poinya 10.
6
 

Dengan diterapkannya sistem poin di Ma Al-Manar prambon Nganjuk 

diharapkan kedisiplinan siswa/siswi akan terus meningkat dan membaik, 

sehingga nantinya tujuan dari pendidikan yang ada mampu tercapai dengan 

maksimal yang akhirnya bisa mengeluarkan lulusan yang berkualitas tinggi 

baik ilmu pengetahuan maupun akhlaknya. 

Berdasarkan hasil studi diatas peneliti menganggap masalah ini perlu 

diteliti karena kedisiplinan harus ditanamkan pada jiwa peserta didik. Dengan 

                                                             
6 Team Tata Tertib, Buku Pedoman Penerapan Skor Poin Di Ma Al-Manar Prambon 

Nganjuk. 
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adanya peraturan/tata tertib yang harus ditatati peserta didik, maka akan 

menunjang keberhasilan suatu tujuan pendidikan dan akan membentuk 

kepribadian yang mulia bagi peserta didik secara utuh. 

Maka atas dasar latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik 

mengdakan penelitian dengan judul : Urgensi Sistem Poin Untuk 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa/Siswi Di Ma Al-Manar Desa Tanjungtani 

Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan identifikasi diatas, maka peneliti memfokuskan masalah 

tentang „‟Kesadaran siswa/siswi dalam menaati tata tertib disekolah‟‟ 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan sitem poin di Ma Al-Manar Prambon Nganjuk ? 

2. Bagaimana kendala dalam penerapan sistem poin di Ma Al-Manar 

Prambon Nganjuk ? 

3. Apa dampak positif sistem poin terhadap meningkatnya kedisiplinan 

siswa di Ma Al-Manar Prambon Nganjuk ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menjelaskan latar belakang adanya sistem poin dalam 

meningkatkan kedisiplinan di Ma Al-Manar Prambon Nganjuk  
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2. Untuk menjelaskan bentuk sistem poin yang ada di Ma Al-Manar 

Prambon Nganjuk 

3. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem 

poin untuk meningkatkan kedisiplinan di Ma Al-Manar Prambon Nganjuk 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sekurang kurangnya ada dua 

aspek yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi wacana dalam meningkatkan kedisiplinan 

siswa/siswi di Ma Al-Manar Prambon Nganjuk pada khususnya dan 

sekolah pada umunya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru, sebagai pedoman guru dalam meningkatkan perannya 

dalam membentuk kedisiplinan siswa. 

b. Bagi Siswa, sebagai acuan siswa/siswi dalam membentuk pribadi 

yang baik dan mengamalkan perilaku yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Bagi Wali murid, merasa bangga dengan meningkatnya nilai 

kedisiplinan putra-putrinya. 

d. Bagi Masyarakat, meningkatkan mutu yang ada disekitar wilayah dan 

juga luar wilayah. 
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F. Metode  Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.
7
 

Pendekatan kualitatif ini mempunyai beberapa karakteristik, 

diantaranya yaitu: penelitian menggunakan latar alami (natural setting), 

manusia ebagai alat (instrument), penelitian kualitatif menggunakan 

kualitatif, analisa data secara indukatif (analisis data kualitatif bersamaan 

dengan proses pengumpulan data), penelitian bersifat deskriptif (data 

yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku) mementingkan segi 

proses daripada hasil, penelitian bersifat menyeluruh, makna merupakan 

perhatian utama dalam penelitian.
8
 

2. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan 

instrument yang paling penting. Cirri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan peneliti yang 

menentukan keseluruhan skenarionya.
9
 Untuk itu dalam penelitian itu 

dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci, 

                                                             
7
 Lexy Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), 3.  
8 Margono, Metedologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 38. 
9 Lexy Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), 177. 
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partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrument yang 

lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Ma Al-Manar Desa Tanjungtani 

Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Penelitian dilaksanakan 

berdasarkan penyesuaian dengan topic penelitian yaitu Sumber data dari 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

seperti dokumen dan lain-lain.
10

 Adapun sumber data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Urgensi Sistem Poin untuk meningkatkan Kedisiplinan 

siswa/siswi Ma Al-manar Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon 

Kabupaten Nganjuk. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Manusia, yang meliputi : 

1. Wawancara dengan  Guru Bk 

2. Wawancara dengan Waka Kesiswaan 

b. Non manusia, yang meliputi dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian, misalnya foto, catatan tertulis, dan bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 

5. Prosedur  Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif , sehingga jenis 

datanya merupakan data kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang 

                                                             
10 Ibid, 112. 
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digunakan adalah interview atau wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya 

dengan baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui 

wawancara mendalam, dan observasi pada latar, dimana fenomena 

tersebut berlangsung. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan  

a. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide, melalui Tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topic tertentu.
11

 Wawancara yang 

digunakan dalam penalitian kualitatif ini adalah wawancara mendalam 

artinya penelitian mengajukan beberapa pertanyaan yang mendalam 

yang berhubungan dengan focus permasalahan, sehingga dengan 

wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul semaksimal 

mungkin. 

Ada dua jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai 

alat wawancara yaitu :
12

 

1) Wawancara terpimpin (guided interview) yang juga sering dikenal 

dengan istilah wawancara berstruktur (structured interview) atau 

wawancara sistematis (systematic interview). 

2) Wawancara tidak terpimpin (un-guided interview) yang sering 

dikenal dengan istilah wawancara sederhana (simple interview) 

                                                             
11 Sugiyono, Metedologi Penelitian Pendidikan (bandung: Alfabeta, 2006), 317. 
12 Anas sudijono, Evaluasi Pendidikan(Jakarta:Rajawali pers,2011), 82. 
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atau wawancara tidak sistematis (non-systematic interview), atau 

wawancara bebas. 

Dalam wawancara terpimpin, evaluator melakukan Tanya 

jawab lisan dengan pihak-pihak yang diperlukan misalnya wawancara 

dengan peserta didik dan wawancara dengan guru bimbingan 

konseling dan lain-lain.dalam rangka menghimpun bahan-bahan 

keterangan penilaian peserta didiknya. Wawancara ini sudah di 

persiapkan secara matang, yaitu dengan berpegang dengan pedoman 

pada panduan wawancara (guided interview) yang butir-butir itemnya 

terdiri dari hal-hal yang dipandang perlu guna mengunggkap 

kebiasaan hidup sehari-hari peserta didik.  

Wawancara bebas pewawancara selaku evaluator mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik dan guru bimbingan 

konseling tanpa dikendalikan oleh pedoman tertentu.hasil dari 

wawancara bebas ini pewawancara akan dihadapkan pada kesulitan-

kesulitan, terutama apabila jawaban mereka beraneka ragam. Karena 

pewawancara harus terampil dalam mencatat pokok-poko jawaban 

yang diberikan oleh para interview.  

Dalam penelitian ini, ada Guru Bk dan siswa/siswi di MA Al-

manar Prambon Nganjuk. Hasil wawancara dari masing-masing 

informan tersebut di tulis lengkap fengan kode-kode dalan transkip 

wawancara.  
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b. Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. 

Tehnik digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung 

keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih 

luas tentang  masalah yang diteliti.
13

 Dalam penelitian kualitatif ini 

observasi yang digunakan adalah observasi tak terstruktur, karena 

focus penelitian akan terus perkembang selama kegiatan berlangsung. 

Hasil penelitian ini dicatat dalam cataan lapangan. Sebab catan 

lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. 

Selanjutnya berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi 2 

yaitu sebagai berikut :
14

 

1) Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana 

observer berada bersama objek yang diselidiki. 

2) Observasi tidak langsung, yaitu observasi atau pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang 

akan diteliti, misalnya dilakukan melalui film, rangakaian slide, 

atau rangkaian foto. 

Sedangkan Vredenbreght dalam Muslimin (2002:68) 

mengklasifikasikan observasi ke dalam 4 jenis, yaitu : 

                                                             
13 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 93-94.  
14 Nurul zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan(Jakarta: PT Bumi Aksara 

2009), 173. 
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a) Observasi partisipasi 

b) Observasi saja 

c) Observasi terbatas 

d) Partisipasi terbatas 

Dari uraian diatas alat pengumpul data diatas, pencatatan dapat 

dilakukan dalam 2 bentuk beriku : 

1. Pencatatan berbentuk kronologis, yaitu pencatatan yang dilakukan 

menurut urutan kejadian. 

2. Pencatan berbentuk sistematis, yaitu pencatatan yang dilakukan 

dengan memasukka tiap-tiap gejala yang diamati ke dalam 

kategori tertentu tanpa memperhatikan urutan kejadianya. 

Di samping itu, berdasar versi yang dicatat, pencatatan dapat 

di bedakan lagi ke dalam 2 bentuk berikut : 

1. Pencatatan secara factual, yakni pencatan gejala yang timbul 

sebagaimana adanya, tanpa interprestasi dari observer. 

2. Pencatatan secara interpretative, yakni pencatatan yang dilakukan 

dengan memberikan interpretasi terhadap gejala yang timbul oleh 

observer yang kewajibanya memasukkan atau menggolongkan 

gejala yang diamatinya ke dalam salah stu kategori yang telah 

ditetapkan. 

Pelaksanaan teknik observasi dapat dilakukan dalam beberapa 

cara. Penentuan dan pemilihan tersebut sangat tergantung pada situasi 

objek yang akan diamati. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara 

mencatat data-data atau dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Schatzman dan Strauss menegaskan 

bahwa dokumen historis merupakan bahan paling penting dalam 

penelitian kualitatif. Menurut mereka sebagai bagian dari metode 

lapangan peneliti dapat menelaah dokumen historis dan sumber-

sumber sekunder lainnya karena kebanyakan situasi dikaji mempunyai 

sejarah dan dokumen-dokumen ini sering menjelaskan sebagian aspek 

situasi tersebut. 
15

  

Dengan metode ini, penulis ingin memperoleh data tentang : 

a. Sejarah berdirinya MA Al-Manar Prambon Nganjuk. 

b. Letak geografis MA Al-Manar Prambon Nganjuk. 

c. Visi dan misi MA Al-Manar Prambon Nganjuk. 

d. Struktur Organisasi MA Al-Manar Prambon Nganjuk. 

e. Keadaan guru dan murid MA Al-Manar Prambon Nganjuk. 

f. Sarana dan Prasarana MA Al-Manar Prambon Nganjuk. 

g. Kurikulum MA Al-Manar Prambon Nganjuk. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik anilisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Sehingga dapat mudah dipahami dan 

                                                             
15 Dedy Mulyana, Metedologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2004),195. 
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temaunnya dapat diinformasikan kepada orang lain.
16

 Analisa dilakukan 

dengan mengorganisasi data, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan yang akan diceritakan kepada orang 

lain. 

Teknik analisa kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles 

dan Huderman menemukan bahwa aktivitas dalam analisa kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada 

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai 

jenuh. Aktivitas dalam analisa meliputi data reduction, data display,dan 

conclusion.
17

  

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan hal-hal yang penting, mencari pola temanya, serta 

membuang yang tidak perlu. Demikian data yang telah direduksi akan 

memberi gambar yang lebih jelas., dan memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila 

diperlukan.
18

  

Dalam penelitian ini, setelah seluruh data yang berkaitan 

dengan Urgensi sistem poin untuk meningkatkan kedisiplinan 

siswa/siswi di Ma Al-Manar Prambon Nganjuk terkumpul seluruhnya, 

                                                             
16

 Sugiyono, Metooe Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2006), 

334. 
17 Matthe B. Miles, A. Michael. Huberman, Analisa Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 

1992), 20. 
18 Sugiyono, Metooe Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta,2006), 329 
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maka untuk memudahkan analisis , data-data yang masih kompleks 

tersebut dipilih dan difokuskan sehingga lebih sederhana.  

b. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Melalui penyajian data, maka dapat terorganisir, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga mudah dipahami. Dalam hal ini Miles dan 

Huberkmen bahwa menyatakan yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat 

naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah 

memahami apa yang terjadi, danmerencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang di pahami tersebut.
19

 

Pada penelitian ini, setelah seluruh data terkumpul dan data 

telah di reduksi, maka data terkumpul disusun secara sistematis agar 

lebih mudah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusing Drawing) 

Adalah analisa data yang terus-menerus selama maupun 

sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat 

menggambarkan pola yanhg terjadi. Menurut Miles dan Huberkmen 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

                                                             
19 Ibid, 341. 
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mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
20

 Setelah 

melalui proses reduksi data dan penyajian data, peneliti kemudian 

membuat kesimpulan. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Keabsahan data merupakan konsep yang penting diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas).
21

 Derajat 

kepercayaan, keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triagulasi. 

Ketekunan yang di maksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu.  

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

tahapan yang terakhir dari penelitian yaitu penulisan laporan hasil 

penelitian.Tahap-tahap penelitian itu adalah: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Yaitu penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

                                                             
20 Ibid, 345. 
21 Lexy Moelong, Metodologi Penelitian  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 171. 
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Yaitu memahami latar penelitian dan persiapn diri memasuki 

lapangan dan berperan serta dan sambil mengumpulkan data 

kemudian dicatat dengan cermat, menulis peristiwa-peristiwa yang 

diamati kemudian menganalisa data lapangan secara intensif yang 

dilakukan setelah pelaksanaan penelitian selesai. 

3. Tahap Analisa Data 

Tahap ini dilakukan oleh penulis beriringan dengan tahapan 

pekerjaan  lapangan dalam tahap ini penulis menyusun hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk selanjutnya penulis 

segera melakukan analisa data dengan cara mengatur, 

mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti menuangkan hasil penelitian ke dalam 

suatu bentuk laporan penelitian yang sistematis sehingga dapat 

dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang secara 

ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I :  Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, 

fokus penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode 
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penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasipenelitian, sumber data, teknik pengumpulan data) dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II :  Landasan teori sebagai pedoman umum yang digunakan untuk 

landasan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari : sistem poin 

dan nilai kedisiplinan. 

BAB III: Berisi tentang temuan penelitian mengenai gambaran umum lokasi 

penelitian yang terdiri dari  Sejarah berdirinya MA Al-Manar 

Prambon Nganjuk., Letak geografis MA Al-Manar Prambon 

Nganjuk, Visi dan misi MA Al-Manar Prambon Nganjuk, Struktur 

Organisasi MA Al-Manar Prambon Nganjuk, Keadaan guru dan 

murid MA Al-Manar Prambon Nganjuk, Sarana dan Prasarana MA 

Al-Manar Prambon Nganjuk, Kurikulum MA Al-Manar Prambon 

Nganjuk. 

BAB IV: Menyajikan analisis tentang urgensi sistem poin dalam 

meningkatkan kedisiplinsn siwa/siswi Ma Al-Manar Prambon 

Nganjuk. 

BAB V:  Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 


