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BAB II 

KAJIAN TOERI DAN ATAU TELAAH HASIL  

PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Pengertian Disiplin 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin diartikan dengan tata 

tertib dan ketaaatn atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib. Kata 

Disiplin sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina dan 

discipulus yang berarti perintah  dan peserta didik. jadi, disiplin dapat 

dikatakan sebagai perintah guru kepada peserta didiknya. Kemudian dalam 

New World Dictionary, disiplin diartikan sebagai latihan untuk mengendalikan 

diri, karakter, atau keadaan yang tertib dan efisien.
1
 

Sementara itu, The Liang Gie mengartikan disiplin sebagai suatu 

keadaan tertib yang mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi 

tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan senang hati.Sementara 

Good’s dalam Dictionary of Education mengartikan disiplin sebagai berikut. 

a. Proses suatu hasil pengamatan atau pengendalian keinginan, motivasi, atau 

kepentingan guna mencapai maksud atau untuk mencapai tindakan yang 

lebih efektif. 

b. Mencari tindakan terpilih dengan ulet, aktif, dan diarahkan sendiri 

walaupun menghadapi hambatan. 

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

yang Kondusif (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2013), 159. 
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c. Pengendalian perilakusecara langsung dan otoriter dengan hukuman atau 

hadiah. 

d. Pengekangan dorongan dengan carayang tidak nyaman bahkan 

menyakitkan.
2
 

Ditinjau dari asal kata, kata disiplin berasal dari bahasa latindiscere 

yang memiliki arti belajar. Dari kata ini kata ini kemudian muncul kata 

disciplina yang berarti pengajaranatau pelatihan.Seiring perkembangan waktu, 

kata disciplina juga mengalami perkembangan makna.Kata disiplin sekarang 

ini dimaknai secara beragam.Ada yang mengartikan disiplin sebagai 

kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan 

pengendalian.Ada juga yang mengartikan disiplin sebagai latihan yang 

bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib.
3
 

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin. Istilah disiplin berasal dari 

bahasa latindisciplina yang menunjuk pada kegiatan belajar dan mengajar. 

Sedangkan istilah bahasa inggrisnya yaitu discipline yang berarti: 1) tertib, 

taat atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri; 2) latihan membentuk,  

meluruskan atau menyempurnakan sesuatu, sebagai kemampuan mental atau 

karakter moral; 3) hukuman yang diberikan untuk melatih dan memperbaiki;  

4) kumpulan atau sistem-sistem peraturan-peraturan bagi tingkah laku.
4
 

Ali imron membagi disiplin menjadi tiga.Pertama, disiplin yang 

dibangun yang berdasarkan konsep otoritarian. Menurut konsep ini peserta 

                                                
2
Ibid. 159-160. 

3 Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu dan  Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2012), 142.  
4 Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 (Jakarta: 

PT. Prestasi Pustakarya, 2013), 161. 
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didik dikatakan  memiliki kedisiplinan  yang tinggi jika mau duduk tenang 

sambil memperhatikan penjelasan guru saat sedang mengajar. Peserta 

diharuskan mengiyakan apa saja terhadap apa saja yang dikehendaki guru 

serta tidak boleh membantah. Dengan demikian, guru dapat dengan bebas 

memberikan tekanan kepada peserta didik dan harus menekan peserta 

didiknya agar peserta didik takut dan terpaksa mengikuti apa yang diingini 

oleh guru.
5
 

Kedua, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep 

permissive.Menurut konsep ini peserta didik haruslah diberikan kebebasan 

seluas-luasnya di dalam kelas.Tata tertib atau aturan-aturan dikelas 

dilonggarkan dan tidak perlu menggikuti peserta didik. Peserta dididk 

dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu menurutnya baik. Dengan demikian, 

konsep permissive ini berlawanan dengan konsep otoritarian. 

Ketiga, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang 

terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Disiplin demikian 

memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa 

saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan itu haruslah ia tanggung. Konsep ini 

merupakan konvergensi dari konsep otoritarian dan konsep permissive. 

Menurut konsep kebebasan terkendali ini, peserta didik memanglah 

diberikan kebebasan, tetapi peserta didik tidak diperbolehkan 

menyalahgunakan kebebasan tersebut karena tidak ada kebebasan yang mutlak 

didunia ini, termasuk dinegara liberal sekalipun.Ada batas-batas tertentu yang 

                                                
5Novan  Ardy Wiyani, Manajemen Kelas: Teori dan Aplikasi untuk menciptakan Kelas 

yang Kondusif (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2013), 160-161. 
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harus diikuti oleh seorang dalam kerangka kehidupan bermasyarakat termasuk 

juga kehidupan bermasyarakat dalam setting kelas. 

Kebebasan jenis ketiga ini juga umumnya disamakan dengan istilah 

kebebasan terbimbing.Terbimbing karena dalam menerapkan kebebasan 

tersebut diaksentualisasikan kapadahal-hal yang konstruktif.Manakala arah 

tersebut berbalik atau berbelok ke hal-hal yang destruktif maka dibimbing 

kembali kearah yang konstruktif. 

Disiplin merupakan pengaruh yang dirancang untuk membantu peserta 

didik mampu menghadapi lingkungan.Disipli tumbuh dari kebutuhan menjaga 

keseimbangan antara kecenderungan dan keinginan individu untuk berbuat 

agar memperoleh sesuatu, dengan pembatasan atau peraturan yang diperlukan 

oleh lingkungan terhadap dirinya.
6
 

Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses panjang 

agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seorang peserta 

didik. Oleh karena itu, penanaman disiplin harus dilakukan sejak 

dini.Tujuannya untuk mengarahkan peserta didik agar belajar dari hal-hal 

yang baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa. Jika sejak dini sudah 

ditanamkan disiplin, mereka akan menjadikannya sebagai kebiasaan dan 

bagian dari dirinya.
7
 

Dalam menanamkan disiplin, guru bertanggung jawab menggarahkan, 

dan berbuat baik, menjadi contoh, sabar dan penuh pengertian. Guru harus 

mampu mendisiplinkan peserta didik dengan asih saying, terutama disiplin diri 

                                                
6 Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu dan  Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2012), 142. 
7
Ibid, 143. 



24 

 

 

(selft-descipline). Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu melakukan 

hal-hal sebagai berikut:
8
 

a. Membantu peserta didik mengembangkan pola perilaku untuk dirinya. 

b. Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya. 

c. Menggunakan pelaksanaan  aturan sebagai alat untuk menegakkan 

disiplin. 

Dalam pendidikan, mendisiplinkan siswa dimulai dari pribadi guru 

yang juga berdisiplin, arif dan berwibawa dalam hal ini disiplin harus 

ditunjukkan untuk membantu peserta didik menemukan diri, mengatasi dan 

mencegah timbulnya masalah disiplin dan berusaha menciptakan situasi yang 

menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran sehingga siswa mentaati segala 

peraturan yang ditetapkan sekolah. 

Penanggulangan masalah disiplin yang terjadi disekolah, menurut 

singgih gunarsa, dapat dilakukan melalui tahapan prefentif, represif, dan 

kuratif.Mendorong siswa melaksanakan tata tertib sekolah.Memberi persuasi 

bahwa tata tertib itu baik untuk perkembangan dan keberhasilan sekolah.
9
 

Disiplin individu yang baik menunjang peningkatan perkembangan 

perilaku yang positif.Langkah represif sudah berurusan dengan peserta didik 

yang telah melanggar tata tertib sekolah.Peserta dididk yang ditolong agar 

tidak melanggar lebih jauh lagi, dengan jalan nasihat, peringatan atau sangsi 

disiplin.Langkah kuratif merupakan upaya pembinaan dan pendampingan 

                                                
8 E. Mulyasa, Standar  Kompetensi  Dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2007),  123. 
9 Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 (Jakarta: 

PT. Prestasi Pustakarya, 2013), 166. 
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siswa yang melanggar tata tertib dan sudah diberi sangsi disiplin.Upaya 

tersebut merupakan langkah pemulihan, memperbaiki, meluruskan, 

menyembuhkan perilaku yang salah dan tidak baik.
10

 

Sekolah adalah institusi yang memiliki wewenang untuk membuat 

peserta didik belajar mengembangkan perilaku yang positif, dimana salah 

satunya adalah disiplin. Upaya merupakan langkah-langkah yang diambil 

sekolah untuk mengembangkan ketaatan disiplin peserta didik sebagai berikut: 

1) Mengembangkan pemahaman dan perasaan positif peserta didik tentang 

aturan dan manfaat mematuhi aturan dalam kehidupan. 

2) Mengembangkan kemampuan peserta didik menyesuaikan diri secara 

sehat. 

3) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan 

control internal terhadap perilaku sebagai dasar perilaku disiplin. 

4) Menjadi modeling dan mengembangkan keteladanan. 

5) Mengembangkan sistem dan mekanisme pengukuhan positif maupun 

negatif untuk penegakan disiplin di sekolah.
11

 

 

B. Fungsi Disiplin 

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap peserta didik. 

Disiplinmenjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata tertib 

kehidupan berdisiplin, yang akan mengantar seorang peserta didik sukses 

dalam belajar. Disiplin yang dimiliki oleh peserta didikakan membantu 

                                                
10

Ibid., 166. 
11

Ibid., 173-174. 
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peserta didik itu sendiri dalam tingkah laku sehari-hari, baik di sekolah 

maupun di rumah. Peserta didik akan mudah menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang dihadapinya. Aturan yang terdapat di sekolah akan bisa 

dilaksanakan dengan baik jika peserta didik sudah memiliki disiplin yang 

ada dalam dirinya.
12

 

Peserta Didik adalah orang yang terlibat langsung dalam dunia 

pendidikan.Masalah kedisiplinan peserta didik menjadi sangat berarti bagi 

kemajuan sekolah menciptakan kedisiplinan peserta didik bertujuan 

mendidik peserta didik agar sanggup memerintah diri sendiri, menguasai 

kemampuan, juga melatih peserta didik agar dapat mengatur dirinya sendiri 

sehingga dapat mengerti kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya 

sendiri.
13

 

Dalam konteks tersebut, kedisiplinan sebagai alat menyesuaikan diri 

di sekolah, yang berarti kedisiplinan dapat mengarahkan peserta didik untuk 

menyesuaikan diri dengan cara menaati tata tertib sekolah. Berfungsinya 

kedisiplinan sebagai alat pendidikan dan alat menyesuaikan diri akan 

mempengaruhi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Di 

sekolah yang kedisiplinannya baik, kegiatan belajar mengajar akan 

berlangsung tertib, teratur, dan terarah. Sebaliknya, di sekolah yang 

kedisiplinannya rendah. 

                                                
12 Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 (Jakarta: 

PT. Prestasi Pustakarya, 2013), 162-163. 
13http://tarmizi, wordpress.com/2008/12/12kedisiplinan-siswa-di-sekolah, diakses tanggal 

18 juni 2015. 

http://tarmizi/
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Disiplin sangat penting dan di butuhkan oleh setiap peserta 

didik.Disiplin menjadi prasyart bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata 

kehidupan berdisiplin, yang akan mengantar seseorang peserta didik sukses 

dalam belajar dan kelak ketika bekerja. Adapu fungsi disiplin tersebut 

adalah :
14

 

1. Menata Kehidupan Bersama. 

Manusia adalah makhluk unik yang memiliki ciri, sifat, 

kepribadian, latar dan pola pikir yang berbeda beda. Sebagai makhluk 

sosial, selaluterkait dan berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan 

tersebut, d ierlukan norma, yang merupakan nilai peraturan yang berfungsi 

untuk mengatur kehidupan dan kegiatannya dapat berjalan lancar dan baik. 

Jadi, fungsi disiplin adalah mengatur tata kehidupan manusia, dalam 

kelompok tertentu atau dalam masyarakat. 

2. Membangun Kepribadian. 

Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat 

dan lingkungan sekolah.Disiplin yang diterapkan di masing-masing 

lingkungan tersebut memberi dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang 

baik.Jadi, lingkungan yang berdisiplin baik, sangat berpengaruh terhadap 

kepribadian seseorang. 

 

 

                                                
14 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa(Jakarta: PT Grasindo, 

2004), 38-44. 
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3. Melatih Kepribadian. 

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak 

terbentuk serta-merta dalam waktu singkat. Namun, terbentuk melalui 

suatu proses yang membutuhkan waktu panjang. Salah satu proses untuk 

membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui latihan. 

4. Pemaksaan. 

Disiplin dapat terjadi karena dorongan kesadaran diri.Disiplin 

dengan motif kesadaran diri ini lebih baik dan kuat.Disiplin dapat pula 

terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar.Dikatakan terpaksa 

karena melakukannya bukan berdasarkan kesadaran diri, melainkan karena 

rasa takut dan ancaman sanksi disiplin.Jadi disiplin berfungsi sebagai 

pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang 

berlaku di lingkungan itu. 

5. Hukuman. 

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal positif yang harus 

dilakukan oleh peserta didik.Sisi lainnya berisi sanksi/hukuman bagi yang 

melanggar tata tertib tersebut.Ancaman sanksi/hukuman sangat penting 

karena dapat memberidorongan dan kekuatan bagi peserta didik untuk menaati 

dan mematuhinya.Tanpaancaman hukuman/sanksi, dorongan ketaatan dan 

kepatuhan dapat diperlemah. 

6.  Mencipta Lingkungan Kondusif. 

Sekolah merupakan ruang lingkup pendidikan (Wawasan 

Wiyatamandala) Dalam pendidikan, ada proses mendidik, mengajar dan 
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melatih. Sekolah sebagai ruang lingkup pendidikan perlu menjamin 

terselenggaranya proses pendidikan yang baik. Kondisi yang baik bagi 

proses tersebut adalah kondisi aman, tenang, tertib dan teratur, saling 

menghargai, dan hubungan pergaulan yang baik. Hal itu dicapai dengan 

merancang peraturan sekolah, yakni peraturan bagi guru-guru, dan bagi 

para siswa, serta peraturan-peraturan lain yang dianggap perlu.Kemudian 

diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen. Apabila kondisi ini 

terwujud, sekolah akan menjadi lingkungan kondusif bagi kegiatan dan 

proses pendidikan. Di tempat seperti itu, potensi dan hasil peserta didik 

akan mencapai hasil optimal. Untuk sekolah, disiplin itu sangat diperlukan 

dalam proses belajar mengajar, alasannya yaitu: disiplin dapat membantu 

kegiatan belajar, dapat menimbulkan rasa senang untuk belajar dan 

meningkatkan hubungan sosial. 

Apabila peraturan sekolah tanpa tata tertib, akan muncul perilaku 

yang tidak tertib, tidak teratur, tidak terkontrol, perilaku liar, yang pada 

gilirannya mengganggu kegiatan pembelajaran. Suasana kondusif yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran menjadi terganggu.Dalam hal ini, 

penerapan dan pelaksanaan peraturan sekolah, menolong para peserta 

didik agar dilatih dan dibiasakan hidup teratur, bertanggung jawab dan 

dewasa. 
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Dalam hal itu, menurut Maman Rachman, pentingnya disiplin bagi 

para siswa sebagai berikut:
15

 

a. Memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak 

menyimpang. 

b. Membantu peserta didik memahami dan menyesuaikan diri dengan 

tuntutan lingkungan. 

c. Cara menyelesaikan tuntutan yang ingin ditunjukkan peserta didiknya 

terhadap lingkungannya. 

d. Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan 

individu lainnya. 

e. Menjauhi peserta didik melakukan hal-hal yang dilarang sekolah. 

f. Mendorong peserta didik melakukan hal-hal yang baik dan benar. 

g. Peserta didik belajar dan bermanfaat baginya dan lingkungannya. 

h. Kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwanya dan 

lingkungannya. 

Jadi, peraturan sekolah yang dirancang dan diimplementasikan 

dengan baik, memberi pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai 

lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran.Tanpa 

ketertiban, suasana kondusif bagi pembelajaran akan terganggu. Prestasi 

belajar pun ikut terganggu.
16

 

 

                                                
15 Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 (Jakarta: 

PT. Prestasi Pustakarya, 2013), 164-165. 
16 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa(Jakarta: PT Grasindo, 

2004), 44. 
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C. Jenis-jenis Disiplin 

Disiplin dapat dibedakan atas empat jenis menurut sumber 

pembuatnya yaitu:
17

 

1. Displin Buatan Guru (Teacher-Imposed Discipline) 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pengawasan dan 

pengarahan dari guru diperlukan dalam bcbcrapa kegiatan situasi tertentu. 

Besar kecilnya pengawasan dan pengarahan dari guru tergantung  pada  

sifat dan jenis kegiatan serta situasi belajar yang memerlukan 

pengawasan dan pengarahanuitu. Demikian pula jenjang pendidikan serta 

usaha subyek didik, dapat mempengaruhi besar-kecilnya kontrol dan 

pengarahan yang diberikan oleh guru.(Subyek didik istilah yang 

lehihmanusiawi untuk Peserta didik). 

Pengawasan dan pengarahan yang diberikan oleh guru disaat para 

peserta didik sedang mengerjakan suatu proyek pompa hidrolik misalnya, 

tentu tidak sama dengah pcngawasan yang diberikan di waktu mata 

pelajaran mengarang. Demikian pula besar kecilnya pengawasan dan 

pengarahan dari guru tergantung pada sifat dan jenis kegiatan serta situasi 

belajar  yang memerlukan pengawasan dan pengarahan kepada para 

peserta didik yang sedang belajar berenang, juga berbeda dengan 

misalnya pengawasan dan penga-rahan yang diberikan kepada para 

peserta didik yang sedang tekun mengejakan latihan tata-bahasa secara 

tertulis.  Selanjutnya, pengawasan dan pengarahan untuk murid Sekolah 

                                                
17 Amir Achsin, Pengelolaan Kelas dan Interaksi Belajar-Mengajar(Ujung Pandang: Ikip 

Ujung Pandang), 62-66. 
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Dasar tertentu berbeda dengan yang diberikan kepada seorang mahasiswa 

tingkat doktoral. 

Disiplin yang dibuat oleh guru ini dimaksudkan untuk men- - 

ciptakan situasi yang baik demi berlarigsungnya proses belajar- mengajar. 

Situasi yang terstruktur itu (the structured situation) diciptakan dan 

dibina serta dikembahgkan oleh guru dengan baik, tanpa melupakan 

kepentingan siswa.Situasi yang kondu-- sif itu harus dimanfaatkan 

sedemikian rupa oleh.guru dan siswa sehingga lama kelamaan subyek 

didik merasa ikut merrtilikidari bertanggung jawab memelihara situasi 

tersebut. 

2. Disiplin Buatan Kelompok  (Group-Imposed Discipline) 

Salah satu tugas penting seorang guru adalah membantu peserta 

didik untuk dapat mengembangkan pengendalian diri mereka, 

menumbuhkan tingkah laku yang selalu berorientasi kepada tugas, dan 

mengembangkan sifat-sifat lain yang menunjukkan kematangan sosial. 

Seorang guru dikatakan berhasil dalam hal ini kalau ia dapat 

memanfaatkan kelompok sebagai partnernya. Kelompok siswa ini dapat 

memaikan peranan penting didalam memasukkan nilai dan norma 

masyarakat pada setiap diri subyek didik. Searah dengan pertumbuhan 

dan perkembangan jiwa dari anak  di mana mereka semakin bertumbuh 

menjelang masa pubertas, semakin ingin bebas dari kebutuhan 

ketergantunganpada orang dewasa dalam hal pengawasan dan pengarahan serta 

mereka cenderung beralih ,melihat, ,meniru dan mengikuti tingkah laku dari 
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teman-teman dan kawan-kawanlainnya maka peranan kelompok menjadi sangat 

penting. Kelompok ini dapat membuat aturan-aturan yang sama ditaati oleh para 

anggotanya. Dalam hal seperti itu dibuat atau diintroduksikan sendiri oleh 

kelompok itu (group-imposed discipline). 

3. Disiplin Yang Dibuat Oleh Diri Sendiri  (Self-Imposed Discipline)  

Tujuan akhir pendidikan adalah terbentuknya disiplin diri-sendiri. 

Apabila seorang peserta didik telah dapat bereaksi secara baik terhadap 

pengarahan seorang dewasa, maka sebenarnya anak itu telah melalui dengan 

sukses  suatu babakan dan kematangan sosial dan emosional. Dan apabila iatelah 

dapat berespons dengan baik terhadap pengarahan kelompoknya, maka ia telah 

lebih maju dalam proses kematangan sosial. Apabila proses ini bertumbuh terus 

dimana anak itu semakin menjadi remaja yang bertanggung jawab dan matang 

berpikir, maka ia akan mulai berpikir bagaimana menyumbang dan 

mengembangkan serta bertanggung jawab terhadap kelompoknya, dan akhirnya 

terhadap masyarakat lingkungannya. 

Kemampuan berurun pikiran untuk perbaikan standar kelompok dan 

masyarakat merupakan tujuan utama dalam skala kematangan sosial, 

kematangan mana banyak yang tidak tercapai bahkan oleh orang yang telah 

dewasa dalam umur.Kematangan sosial (social maturity) ini harus ditumbuhkan 

dan dibina oleh sekolah kalau sekolah itu .ingin memenuhi kewajibanya sebagai 

pembangun generasi mendatang. 
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4. Disiplin Karena Tugas  (Task-Imposed Discipline) 

Disiplin karena tugas (Task-Imposed Discipline) adalah disiplin yang 

terjadi karena tugas.Sifat dari tugas itu mengharruskan terjadinya disiplin.Tiap 

jenis tugas  membuat disiplin tersendiri, apakah itu tugas mempersiapkan latihan 

tertulis, membuat penyelesaian hitungan, dan lain-lain. Semakin tinggi kadar 

kematangan seseorang, semakin baik mendisiplinkan dirinya dan semakin mudah 

baginya menentukan keperluan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas 

tersebut. Sebaliknya, individu yang kurang matang tidak dapat menerima tuntutan 

disiplin itu dan mudah menjadi frustasi, putus asa dan bahkan menyerah. 

Oleh karena itu seorang guru harus mengetahui bahwa setiap peserta 

didik mempunyai tingkat kematangan yang berbeda-beda.Peserta didik yang 

memiliki tingkat kematangan yang sudah tinggi biasanya dengan mudah dapat 

melaksanakan disiplin diri daripada Peserta didik yang masih rendah tingkat 

kematanganya. Di dalam sebuah kelas yang diorganisasi dengan baik, peserta 

didik yang lebih tinggi tingkat kematangannya oleh guru diusahakan membantu 

yang lain dengan misalnya peserta didik yang tinggi tingkat kematangannya 

dijadikan sebagai ukuran kecepatan (pacesetter) dan model bagi seluruh 

kelas. 

Disiplin diri pribadi ini terjadi apabila, didasari oleh motivasi yang positif, 

hal ini berarti bahwa tugas yang diberikan oleh guru haruslah dipandang penting 

oleh peserta didik dan merupakan kebutuhan mereka. Guru harus yakin bahwa 

para peserta didiknya benar-benar terniotivasi didalam mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan. Kalau tidak, maka dengan mudah mereka menjadi putus asa, 
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bosan dan lain-lain yang tentu saja akan mengurangi dan bahkan menghilangkan 

disiplin pribadi. 

Oleh karena itu, yang penting bagi seorang guru adalah bagaimana 

mempersiapkan dan memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat kematangan 

peserta didik, yang dapat memotivasi peserta didikagar didalam mengerjakan 

tugasitu para peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri sehingga tujuan 

instruksional dapat tercapai dan pembentukan disiplin diri pribadi dapat terbentuk 

secara wajar dan sehat. 

 

D. Macam-Macam Disiplin 

Pembahasan mengenai disiplin dibagi dalam dua bagian: (a) Tehnik 

disiplin (b) Disiplin individu dan sosial. Menurut Hadisubrata (1988:58-62): 

Teknik disiplin dapat dibagi menjadi tiga macam yakni: Disiplin otoritarian, 

Disiplin Permisif, Disiplin demokratis. Ketiga hal itu diuraikan sebagai 

berikut:
18

 

1. Disiplin Otoritarian 

Disiplin Otoritarian, peraturan dibuat sangat rinci dan ketat. Orang 

yang berada dalam lingkungan disiplin ini diminta mematuhi dan menaati 

pcraturan yang bcrlaku yang tclah disusun clitcmpat itu, Apabila gagal 

mentaati dan mcmatuhi pcraturan yang bcrlaku, akan menerima sanksi 

atau hukuman berat. Sebaliknya, apabila berhasil mematuhi dan 

mematuhi peraturan, kurang mendapat penghargaan karena hal itu sudah 

                                                
18Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa(Jakarta: PT Grasindo, 

2004), 44-45. 
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menjadi keharusan mereka untuk menaati dan mcrupakan hal yang wajib 

sehingga orang patuh tidak perlu diberi penghargaan lagi. 

Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian peserta 

didik disekolah dikatakan mempunyai disiplin tinggi manakala mau 

duduk sambil memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. 

Peserta didik diharuskan mengiyakan apa saja terhadap apa saja yang 

dikehendaki guru, dan tidak boleh membantah. Dengan demikian, guru 

bebas memberikan tekanan kepada peserta didik, dan harus menekan 

peserta didik.  Dengan demikian, peserta didik takut dan terpaksa 

mengikuti apa yang diingini oleh guru. 

2. Disiplin Permisif 

Dalam disiplin ini peserta didik dibiarkan bertindak menurut 

keinginannya kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri 

dan bertindak sesuai keputusan yang diambilnya, jadi peserta didik yang 

melanggar norma atau aturan yang berlaku maka tidak ada sanksi atau 

hukuman. Dampak dari disiplin ini adalah kebimbangan. 

3. Disiplin Demokratis 

Teknik disiplin demokratis berusaha mcngembangkan disiplin 

yang muncul atas kesadaran diri sehingga peserta didi memiliki disiplin 

diri yang kuat.Pcndekatan pada disiplin ini dilakukan dengan memberi 

penjelasan, diskusi dan penalaran sehingga dapat membantu anak 

memahami mengapa diharapkan mematuhi dan mcntaati peraturan yang 

ada.Teknik ini menekankan pada aspek edukatif bukan aspek hukuman. 
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Disiplin mempunyai maksud dan tujuan.Menanamkan 

kedisiplinan mengandung maksud menanamkan keyakinan yang kuat 

untuk mematuhi tcntang suatu tata tcrtib atau suatu peraturan diberikan 

kepada peserta didik serta menanamkan jiwa yang bebas dalam arti 

sanggup mengatur, diatur dan juga memerintah dirinya sendiri.Selain itu 

penanaman kedisiplinan dimaksudkan meletakkan titik tolak pada disiplin 

pribadi bukan dari luar dirinya. 

Berdasarkan tiga konsep disiplin tersebut, kemudian dikemukakan 

teknik-teknik alternatife pembinaan disiplin peserta didik.
19

Pertama 

dinamai teknik external control.External control adalah suatu teknik 

dimana peserta didik harus dikendalikan dari luar peserta didik. Teknik ini 

meyakini kebenaran akanteori X, yang mempunyai asumsi-asumsi tak baik 

mengenai manusia. Mereka senantiasa diawasi dan dikontrol terus, agar tidak 

terjerembab ke dalam kegiatan-kegiatan yang destruktif dan tidak 

produktif.Menurut teknik external control ini, peserta didik harus terus menerus 

didisiplinkan, dan kalau perlu ditakuti dengan ancaman dan ganjaran.Ancaman 

diberikan kepada peserta didik yang tidak disiplin, sementara ganjaran diberikan 

kepada peserta didik yang mempunyai disiplin tinggi. 

Kedua, dinamainya dengan teknik inner control atau internal 

control.Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik di atas.Teknik ini 

mengupayakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri. Peserta didik 

disadarkan akan pentingnya disiplin. Sesudah sadar, ia akan mawas diri dan 

                                                
19 Ali Imron, Manajemen peserta didik berbasis sekolah(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 

174-176. 
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berusaha mendisiplinkan diri sendiri .Jika teknik ini dapat dikembangkan dengan 

baik maka akan mempunyai kekuatan yang lebih hebatdibandingkan dengan 

teknik external control.Jika teknik inner control ini yang dipilih oleh guru maka 

guru haruslah bisa menjadi teladan dalam hal kedisiplinan, sebab guru tidak akan 

dapat mendisiplinkan peserta didiknya, jika ia sendiri tidak disiplin. Guru harus 

sudah memiliki self control dan inner control yang baik. 

Ketiga, adalah teknik cooperatitcontrol.Konsep teknik ini, adalah antara 

pendidik dan peserta didik harus saling bekerjasama dengan baik dalam 

menegakkan disiplin. Guru dan peserta didik lazimnya membuat semacam 

kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati 

bersama-sama. Sanksi atas pelanggaran disiplin juga ditaati dan dibuat bersama. 

 

E. Unsur-unsur  Disiplin 

Hurlock menyatakan bahwa unsur-unsur disiplin meliputi: (a) Peraturan 

sebagai pedoman perilaku, (b) Konsistensi dalam peraturan, (c) Hukuman untuk 

pelanggaran, (d) Penghargaan untuk perilaku yang baik.
20

 

Disiplin itu lahir, dan berkembang dari sikap seseorang di dalam sistem nilai 

budaya yang telah ada di dalam masyarakat.Terdapat unsur pokok yang membentuk 

disiplin, pertama sikap yang telah ada pada diri manusia dan sistem nilai budaya yang 

ada di dalam masyarakat.Sikap atau attitudemerupakan unsur yang hidup di dalam 

jiwa manusia yang harus mampu bereaksi terhadap lingkungannya, dapat berupa 

tingkah laku atau pemikiran.Sedangkan sistem nilai budaya merupakan bagian dari 

                                                
20 Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 (Jakarta: 

PT. Prestasi Pustakarya, 2013), 165-166. 
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budaya yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman dan penuntun bagi kelakuan 

manusia. 

Perpaduan antara sikap dengan sistem nilai budaya yang menjadi pengarah 

dan pedoman tadi mewujudkan sikap mental berupa perbuatan atau tingkah 

laku.Unsure tersebut membentuk suatu pola kepribadian yang menunjukkan perilaku 

disiplin atau tidak disiplin. 

 

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin 

Kedisiplinan merupakan tingkah laku manusia yang kompleks, karena 

menyangkut unsur pembawaan dan lingkungan sosialnya.
21

Ditinjau dari sudut 

psikologi, manusia memiliki dua kecenderungan yakni yang cenderung bersikap baik 

dan cenderung bersikap buruk, cenderung patuh dan tidak patuh, cenderung menurut 

atau membangkang.Kecenderungan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu 

tergantung bagaimana pengoptimalannya. 

Ada dua faktor penyebab timbulnya suatu tingkah laku disiplin yaitu 

kebijaksanaan aturan itu sendiri dan pandangan seseorang terhadap nilai itu 

sendiri.Aturan dibuat untuk dilaksanakan agar tujuan yang diinginkan bisa 

tercapai.Tidak semua orang setuju dengan aturan yang dibuat.Jika aturan 

dianggap baik, maka kita mau melaksanakan aturan yang ada.Sebaliknya, 

jika aturan yang dibuat dianggap tidak baik, maka kita tidak mau menaati 

peraturan yang dibuat. Aturan yang tidak memiliki sanksi tegas akan 

                                                
21

Ibid, 166-167. 
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membuat orang tidak mematuhi aturan yang ada. Aturan yang memiliki 

sanksi tegas akan membuat orang mematuhi aturan itu dengan disiplin. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan tersebut, antara lain 

yaitu: (1) Anak itu sendiri, (2) Sikap pendidik, (3) Lingkungan, dan (4) 

Tujuan.  

1. Faktor Anak 

Faktor anak itu sendiri mempengaruhi kedisiplinan anak yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, dalam menanamkan kedisiplinan faktor 

anak harus diperhatikan, mengingat anak memiliki potensi dan 

kepribadian yang berbeda antara yang satu dan yang lain. Pemahaman 

terhadap individu anak secara cermat dan tepat akan berpengaruh 

terhadap keberhasilan penanaman kedisiplinan.
22

 

2. Faktor Sikap Pendidik  

Selain faktor anak, sikap pendidik juga mempengaruhi 

kedisiplinan anak.Sikap pendidik yang bersikap baik, penuh kasih 

sayang, memungkinkan keberhasilan penanaman kedisiplinan pada 

anak.Hal ini dimungkinkan karena pada hakikatnya anak cenderung lebih 

patuh kepada pendidik yang bersikap baik. Sebaliknya, sikap pendidik 

yang kasar, keras, tidak peduli, dan kurang wibawa akan berdampak 

terhadap kegagalan penanaman kedisiplinan di sekolah. 

 

 

                                                
22

Ibid, 167-168. 
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3. Faktor Lingkungan 

Di samping itu, faktor lingkungan juga mempengaruhi 

kedisiplinan seseorang. Situasi lingkungan akan mempengaruhi proses 

dan hasilpendidikan, situasi lingkungan ini meliputi lingkungan fisis, 

lingkungan teknis, dan lingkungan sosiokultural. Lingkungan fisis berupa 

lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.Lingkungan teknis berupa 

fasilitas atau sarana prasarana yang bersifat kebendaan dan lingkungan 

sosiokultural berupa lingkungan antar individu yang mengacu kepada 

budaya sosial masyarakat tertentu.Ketiga, lingkungan tersebut juga 

mempengaruhi kedisiplinan seseorang, khususnya peserta didk. 

4. Faktor Tujuan 

Selain ketiga faktor di atas, faktor tujuan juga berpengaruh 

terhadap kedisiplinan seseorang.Tujuan yang dimaksud di sini adalah 

tujuan yang berkaitan dengan penanaman kedisiplinan.Agar penanaman 

kedisiplinan kepada peserta didk dapat berhasil, maka tujuan tersebut 

harus ditetapkan dengan jelas, termasuk penentuan kriteria pencapaian 

tujuan penanaman kedisiplinan di sekolah. 

 

G. Strategi Disiplin Sekolah 

Menurut Anita hal ini disebabkan banyaknya suami istri bekerja 

sama-sama mencari nafkah, angka perceraian tinggi, sejumlah keluarga 
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diasuh satu keluarga sajasehingga anak diasuh oleh pembantu atau lebih 

tepatnya dibesarkan pembantu.
23

 

1) Sebagai langkah awal dalam upaya untuk menanggulangi ketertiban 

yaitu:Meningkatkan disiplin anak & sedikit demi sedikit 

mengurangiindisipliner pembelajaran. 

2) Mewujudkan kinerja sekolah yang dinamis, mengasyikkan, 

menyenangkan dan mencerdaskan. 

3) Mengadakan antisipasi dalam mengatasi berbagai hal dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Nursisto ada beberapa langkah yang dapat digunakan dalam 

upaya mengatasi ketertiban sekolah dan diharapkan dapat.mengatasi 

permasalaban ketertiban yang ada di sekolah. Langkah strategis mencegah 

siswa yang suka mencoret-coret. 

a) Menggalakkan pelaksanaan kegiatan 6 K. 

b) Tempat duduk peserta didk sesuai dengan denah yang telah 

ditentukan. 

c) Sebulan sekali diadakan bersih lingkungan sekolah termasuk 

didalam kelas. 

d) Setiap satu semester dilakukan kerja bakti massal sekolah.  

e) Dicantumkan sanksi bagi pelaku corat-coret didalam tata tertib sekolah.  

f) Dalam suatu kesempatan tertentu diberikan tugas oleh guru agar peserta 

didk membuat karangan bertemakan corat coret.  

                                                
23

http//re-searchengines.com/0308arifana. Html, diakses tanggal 22 juni 2015. 
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g) Satu atau dua menit setiap jam pelajaran berlangsung, guru memeriksa 

lingkungan didalam kelas. 

h)  Dilaksanakan lomba kebersihan dan keindahan kelas dalam setiap event 

kegiatan sekolah. 

i)  Bila tingkat kesadaran para peserta didik sudah tumbuh. piket 

membersihkan ruangan dilakukan siang hari. 

Langkah mencegah peserta didik membawa alat main dan buku 

porno: 

a. Sering dilakukan razia dengan tiba-tiba. Tim ketertiban secara mendadak 

masuk dalam semua kelas serentak dan isi tas satu persatu diperiksadengan 

teliti. 

b. Menyita barang terlarang yang kedapatan di dalam tas atau tersimpan 

dalam meja peserta didik. 

c. Ketika sedang mengajar guru memperhatikan kondisi peserta didik. 

d. Ketika mengajar guru sesekali memberikan pertanyaam kepada peserta 

didik. 

e. Posisi guru mengajar jangan hanya selalu didepan kelas, kadangkala 

dibelakang kelas. 

f.  Mencantumkan pelarangan membawa barang yang tidak ada kaitannya 

dengan pelajaran. 

g. Guru BP diaktifkan peranannya agar jangan melakukan hal-hal terlarang 

tadi. 
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Langkah mencegah peserta didik merokok dan membawa 

narkobalebih pelik.dibandingkan keduanya, langkahnya sebagai berikut: 

1. Dilakukan penggeledahan isi tas peserta didik. 

2. Secara khusus sekolah melakukan pengawasan kepada beberapa siswa 

yang patut dicurigai. 

3. Pihak sekolah melakukan kerja sama dengan pihak- pihak lain di luar 

sekolah misalnya warga sekitarnya, kepolisian dan pemerintah setempat. 

4. Memberikan laporan secepatnya kepada orang tua apabila peserta didik 

terjadi tanda- tanda menggunakan rokok dan narkoba. 

5. Diadakan ceramah penyuluhan tentahg bahaya merokok afau 

mengkonsumsi narkoba oleh pihak yang berkompetensi. 

6. Perlunya dikembangkan budi pekerti yang dikaitkan dengan pelajaran 

agama. 

7. Orang tua mengisi surat pemyataan bahwa bila ternyata anaknya terlibat 

pelanggaran merokok dan narkoba sanggup dikeluarkan.  

Langkah mencegah perkelahian peserta didik dilingkungan 

sekolah.maupunluar sekolah: 

a. Sekolah menyediakan media penyaluran bakat dan minat peserta didik 

sehingga mampu menyalurkan energinya yang secara berlebihan lewat 

kegiatan ekstra kurikuler yang diadakan sekolah. 

b. Dibentuknyatim- tim olah raga dan seni dibidang ekstra kurikuler. 

c. Pembuatan program sekolah dengan memberi peluang untuk peserta didik 

agar mampu menuangkan prestasi .dan hasil seninya. 



45 

 

 

d. Perlunya kerjasama dengan pihak pengurus OSIS yang ada di lingkungan 

sekolah lainnya dalam upaya agar kalau terjadi sesuatu hal maka dapat 

menjadi penengah. 

e. Dilakukan program bersama dan kegiatan terpadu dalam kegiatan 

pengurus OSIS yang ada dilingkungan sekolah lainnya pada saat momen 

yang tepat. 

Langkah mencegah siswa tidak menggunakan seragam dan 

kelengkapan dengan baik:  

a) Guru meluangkan waktu sebentar untuk mengingatkan dan menegur 

.peserta didiknya disetiap awal pelajaran dimulai terutama jam pertama 

pelajaran agar selalu menggunakan pakaian secara baik. 

b) Adanya kontinuitas dari petugas BP dan Tim ketertiban agar melakukan 

penertiban seragam yang tidak sesuai ketentuan. 

c)  Melakukan razia secara mendadak dengan menertibkan peserta didik 

yang bajunva tidak sesuai dengan ketentuan. 

d) Mencantumkan sanksi bagi peserta didik yang tidak menggunakan 

seragam sesuai ketentuan didalam tata tertib sekolah. 

Langkah dalam membuat tabel point disiplin peserta didik: 

1) Diperlukan komitmen dari guru dan peserta didik mengenai apa saja yang 

dapat dijadikan ukuran dalam meningkatkan disiplin sekolah serta 

disepakati bersama dalam tabel poin disiplin peserta didik. 

2) Diperlukan sosialisasi ke peserta didik dan orang tua berkaitan tabel poin 

kedisplinan peserta didik di sekolah. 
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3) Orang tua mengisi surat pernyataan bahwa bila ternyata anaknya terlibat 

pelanggaran point kedisplinan sekolah dan sanggup dikeluarkan. 

4) Diberikan reward penghargaan bagi peserta didik dan kelas yang poin 

melanggarnya rendah. 

5) Adanya kontinuitas dari petugas BP dan Tim ketertiban agar melakukan 

evaluasi kegiatan berkaitan dengan tabel point kedisplinan peserta didik. 

6) Mengumumkan secara kontinu peserta didik dan kelas yang mempunyai 

point kedisplinan yang tertinggi dan terendah. 

Didalam upaya ketertiban peserta didik di sekolah, tidak hanya 

peserta didik sajayang dijadikan obyek yang selalu disalahkan namun 

diperlukan jugamanajemen sekolah yang baik agar dalam pelaksanaan 

ketertiban sekolah dapat berjalan dengan baik. Langkah-Langkah yang 

dilakukan sekolah berkaitan dengan ketertiban sekolah: 

a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara baik. Sering kali 

pelanggaran ketertiban peserta didik muncul diawali pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar (KBM) yang kurang baik dan sistem inval dari guru piket 

tidak berjalan secara baik, apabila guru tidak masuk karena sesuatu hal 

maka sering kali kelas kosong dan tidak ada pengawasan dari guru. 

Sehingga diperlukan suatu sistem kerjasama antara pihak- pihak yang ada 

di sekolah baik guru, peserta didik, orangtua dan kepala sekolah sebagi 

manajer disekolah dapat dilakukan secara baik. 

b. Penuntasan Peserta Didik Bermasalah. Dengan menangani anak didik yang 

bermasalah secara tuntas dengan segera maka dapat mencegah timbulnya 
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masalah-masalah yang semakin banyak dan menumpuk sehingga 

tertanganinya anak didik bermasalah secara baik pula. Disni peran petugas 

BP dan wali kelas sangat besar dalam upaya membina anak didiknya 

dikelas. 

c. Pembinaan Keimanan & Ketaqwaan (Imtaq). Dalam membangun Imtaq 

siswa didak hanya beban dari orang tua saja namun diperlukan kerjasama 

antara sekolah, orang tua dan masyarakat sekitarnya. Perpijak dari hal 

tersebut baik orang tua, sekolah dan masyarakat melakukan pengawasan 

dan pengendalian agar mampu membina peserta didik dengan melakukan 

kegiatan keagamaan disekolah da nd ima s yar a ka t  bila 

pe r ludikembangkan.
22

 

Hal yang perlu dikembangkan dalam upaya meningkatkan ketertiban 

sekolah terhadap:  

1. Siswa 

Dengan mendukung terwujudnya visi, misi sekolah yang aman dan 

adil.Sebahagian siswa yang acuh tak acuh dilibatkan peranannya dalam 

kegialan disekolah.Dan dikembangkan pada peserta didik semangat dan 

merasa bangga punya disiplin poin yang rendah. 

2. Guru 

Guru mendukung dalam menjalankan disiplin yang komprehensif 

dan diperlukan sosialisasi dalam hal ketertiban sekolah bagi guru yang 

masih belum memahami esensi yang sebenarnya. Perlu dikembangkan 

perasaan bangga karena anak didik tunjukkan sikap disiplin yang 
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dikehendaki dan meningkatkan motivasi dalam hal menangani anak 

bermasalah dan tidak menjadi beban terhadap diri sendiri. 

3. Orang tua dan Masyarakat 

Mendukung sekolah.yang punya disiplin sekolah yang seperti 

ini.Untuk sebagian masih ada yang kurang mengeni diperlukan sosialisasi 

agar mengerti perlunya ketertiban disekolah.Dikembangkan rasa bangga 

karena ada perubahan pada sikap anak mereka setelahanaknya dibina 

disekolah serta meningkatkan ketertibannya disekolah. 

 

H. Perencanaan Disiplin Sekolah 

Perencanaan disiplin di sekolah di perlukan strategi yaitu menyusun 

visi, misi, strategi, tujuan dan program sekolah dengan mengikuti pola-pola 

manajemen modern.Dalam pengembangan disiplin sekolah, perlu disusun 

strategi dan tujuan secara khusus agar dapat menjadi pedoman 

pengembangannya. Tata tertib atau peraturan sekolah disusun oleh tim disiplin 

sekolah berdasarka angan-angan yang diharapkan terjadi secara positif 

dilingkungan sekolah. Tata tertib terdiri dari bagian pertama berupa tuntutan 

yang diharapkan dilakukan, bagian keduannya berupa sangsi disiplin bila 

terjadi pelanggaran.Sangsi bisa berupa, sangsi ringan, ada juga sangi berat 

terhadap pelanggaran yang dikategorikan dalam pelanggaran berat.
24

 

Setiap pelanggaran yang terjadi harus dicatat oleh bagian administrasi 

yang ditugaskan khsus mencatat pelanggaran tata tertib sekolah.Tujuannya 

                                                
24Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa(Jakarta: PT Grasindo, 

2004), 115-118 . 
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agar kita dapat data peserta didik yang bermasalah dengan disiplin 

sekolah.Setiap kejadian selalu ada data.Dengan demikian, orang tua dapat 

mengetahui dan dapat membantu pihak sekolah menolong dan membimbing 

peserta didik tersebut.Tim didiplin sekolah bersama personalia administrasi 

membuar format-format kreatif, yang baik dan sismatis untuk memudahkan 

membuat data keadaan ketertiban sekolah. 

 

I. Pelaksanaan  Disiplin Sekolah  

1. Siap Berjalan 

Apabila tahapan perencanaan sudah siap, kegiatan pelaksanaan dan 

penerapan disiplin sekolah dapat dimulai untuk dilaksanakan.Persiapan 

yang penting adalah penyusunan strategi, tujuan, personalia, tata tertib dan 

administrasi disiplin sekolah.Apabila semua itu sudah siap, disiplin 

sekolah sudah siap untuk dilaksanakan dan dimulai. 

2. Sangsi Disiplin 

Setiap peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah harus 

bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan tata tertib yang berlaku 

disekolah tersebut.Sangsi disiplin diberikan sesuai besar dan kecilnya 

bobot pelanggaran. 

3. Evaluasi 

Pada akhir tahun ajaran, perlu ada evaluasi menyeluruh melihat 

hal-hal yang perlu dicapai, juga hal-hal yang menjadi kesulitan.Evaluasi 

ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin sekolah, agar sekolah semakin 
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mendapat kepercayaan masyarakat karena memiliki kedisiplinan yang 

baik. 

 

J. Upaya Membantu Peserta Didik mengembangkan Disiplin 

Proses pendidikan dan pembelajaran yang dapat dilakukan disekolah 

untuk mengembangkan disiplin peserta didik sebagai berikut :
25

 

1. Mengmbangkan pemahaman dan perasaan positif peserta didik tentang 

aturan dan manfaat mematuhi aturan dalam kehidupan. 

2. Mengembangkan kemampuan peserta didikmenyesuaikan diri secara 

sehat. 

3. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk megembangkan control 

internal terhadap perilaku sebagai dasar perilaku disiplin. 

4. Menjadi modeling dan mengembangkan keteladanan. 

5. Mengembangkan sistem dan mekanisme pengukuhan positif maupun 

negatif untuk penegakan disiplin di seokolah. 

 

K. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dan dari kajian penelitian 

terdahulu, yaitu: 

1. Penelitian oleh Fuddin Hadi Eko Saputra dengan judul: Pola Peningkatan 

Kedisiplinan Siswa Dalam Melaksanakan Shalat Berjamaah Di sekolah 

(Studi Kasus Di MTs Negeri Ngawi).
26

 

                                                
25 Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 (Jakarta: 

PT. Prestasi Pustakarya, 2013), 173-174. 



51 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitiaan diskriptif kualitatif dengan 

subjek murid, guru dan masyarakat serta pihak yang terkait dan penelitian 

diMTsN Ngawi. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa 

data yang digunakan adalah Reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display), dan penarikan kesimpulan (conclution drawing) 

dilanjutkan dengan interpretative (pemaknaan). 

Skripsi ini membahas tentang Pola Peningkatan Kedisiplinan 

Siswa Dalam Melaksanakan Shalat Berjamaah Di sekolah (Studi Kasus 

Di MTs Negeri Ngawi) dengan permasalahan latar belakang diadakannya 

shalat berjamaah di sekolah, kiat-kiat kerjasama sekolah dengan BP atau 

kesiswaan dalam meningkatkan shalat berjamaah, kiat-kiat kerjasama 

sekolah dengan masyarakat dalam meningkatkan shalat jamaah disekolah.  

Hasil dari penelitian dan analisis data diatas adalah untuk 

membiasakan diri melaksanakan shalat jamaah di MTsN Ngawi dan 

untuk mempraktekkan kurikulum dalam sekolah.Kiat-kiat untuk 

meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melaksanakan shalat berjamaah 

disekolah bekerjasama dengan orang tua wali murid dengan diterbitkanya 

buku penghubung yang didalamnya berisi absensi shalat berjamaah 

siswadan juga tercantum tanda tangan orang tua wali murid.Sehingga 

peran orang tua sebagai kontroling.Sehingga orang tua bisa 

memotivasianaknya untuk melaksanakan shalat jamaah. Kiat-kiat sekolah 

bekerja sama dengan BP/kesiswaan yaitu memberikan sangsi kepada para 

                                                                                                                                 
26 Fuddin Hadi Eko Saputra,  Pola Peningkatan Kedisiplinan Siswa Dalam Melaksanakan 

Shalat Berjamaah Di sekolah (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007). 
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siswa yang tidak mengikuti shalat jamaah dengan sangsi mendidik 

menyuruh siswa yang melanggar untuk membaca Al-Qur’an selama 10 

menit. Selain itu masyarakat juga berperan apabila ada siswa-siswi yang 

keluar pada waktu shalat jamaah bisa melaporkan anak tersebut kepada 

pihak sekolah. 

2. Penelitian oleh Supriadi dengan judul: Makna Shalat Dhuha Berjamaah 

bagi siswa/siswi YP KH Syamsuddin dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Masuk Kelas (Studi Kasus di Ma YP KH Syamsuddin Durisawo).
27

 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif.Sumber data dalam penelitian ini dipilih dengan purposive 

sampling, yaitu meliputi kepala madrasah, guru, murid, dan pengurus 

madrasah aliyah YP KH Syamsuddin.Pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan tehnik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun 

tehnik yang dipilih dalam analisi data menggunakan data reduction, data 

display conclusion. 

Shalat Dhuha Di Ma YP KH Syamsyuddin dijadikan salah 

satualternatif untuk merubah perilaku siswa/siswi yang sebelumnya belum 

ada kegiatan shalatdhuha kedisiplinan siswa/siswi sangatlah kurang, maka 

dengan diadakanya shalat dhuha berjamaah sebelum masuk kelas dapat 

diharapkan siwa/siswi dapat berdisiplin. 

Hasil penelitian dan analisis ditemukan bahwa (a) latar belakang 

diadakanya shalat dhuha berjamaah siswa/siswi kurang disiplin masuk 

kelas, sehingga menghambat jalannya proses belajar mengajar. (b) faktor 

                                                
27 Supriadi, Makna Shalat Dhuha Berjamaah bagi siswa/siswi YP KH Syamsuddin dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Masuk Kelas (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007). 
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penghambat pelaksanaan shalat dhuha berjamaah: adanya perbedaan latar 

belakang siswa/siswi, sebagian siswa/siswi ada yang menjadi anak 

asuh,kurang siapnya anak kelas III menjadi  imam, kurangnya 

pengawasan dari Kepala sekolah dan Dewan Guru. Faktor pendukung 

shalat dhuha berjamaah adalah adanya petugas piket harian yang selalu 

mengawasi dan memberi sangsi kepada siswa/siswi yang datang terlambat 

datang melaksanakan shalat dhuha berjamaah. (c) Makna shalat dhuha 

bagi siswa/siswi Ma YP KH Syamsuddin diantaranya seperti, menambah 

semangat di dalam belajar, tidak mengantuk ketika mengikuti pelajaran, 

dan menjadi tenang, menambah kedisiplinan. 

 


