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ABSTRAK 

Mahmudaini, Ali. 2016. Studi Korelasi antara Hukuman dengan Kedisiplinan  

Siswa Kelas V MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I. 

 

Kata kunci: Kedisiplinan siswa, hukuman 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kedisiplinan siswa dalam 

mengikuti pelajaran, senam pagi, upacara dan kegiatan lain disebabkan guru 

kurang memberi teguran sehingga siswa akan terus mengulanginya dan 

mengakibatkan hasil kedisiplinan mereka kurang maksimal. Dengan masalah 

tersebut peneliti melakukan penelitian studi korelasi antara hukuman dengan 

kedisiplinan siswa, untuk mengetahui hukuman dan kedisiplinan siswa dan ada 

atau tidaknya hubungan antara hukuman dengan kedisiplinan siswa kelas V MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiya Simaan Ngabar Ponorogo. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) tingkat hukuman kelas V di 

MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo, 2) tingkat 

kedisiplinan siswa kelas V di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo, 3) antara tingkat hukuman dengan kedisiplinan siswa kelas V MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman  Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016.  

 Penelitian ini adalah penelitian populasi, karena seluruh siswa kelas V A 

dan kelas V B yang berjumlah 30 dijadikan sampel. Adapun teknik pengumpulan 

menggunakan angket. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan teknik 

korelasi koefisien kontingensi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) hukuman di kelas V MI 

Mamba’ul Huda Ngabar yang memiliki jenis hukuman menatap tajam sebanyak 5 

siswa (16.67%), hukuman menegur sebanyak 12 siswa (40%), hukuman 

menghilangkan privelege sebanyak 3 siswa (10%), hukuman penahanan kelas  

sebanyak 5 siswa (16.67%), hukuman badan sebanyak 3 siswa (10%), dan 

hukuman memberikan skor pelanggaran sebanyak 2 siswa (6.67%). 2) tingkat 

kedisiplinan siswa kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar dalam kategori tinggi 

adalah sebanyak 14 siswa (46.67%), kategori sedang tidak ada, dan kategori 

rendah sebanyak 16 siswa (53.33%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa nilai kedisiplinan siswa kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Siman Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016 yaitu rendah dengan jumlah 

persentase 53,33%. 3) ada korelasi antara hukuman dengan kedisiplinan siswa 

kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016 
karena Pada taraf signifikan 5% φ =0,361 dan φ = 0,404. 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada lembaga dan guru untuk 

meningkatkan kedisiplinan siswa. Sedangkan kepada peneliti berikutnya 

disarankan agar meneliti tentang kesadaran diri, ketaatan dan alat pendidikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam bahasa Inggris, disciple memiliki arti penganut, pengikut, 

atau murid. Sementara dalam bahasa Latin, diciplina berarti latihan atau 

pendidikan, pengembangan tabiat, dan kesopanan. Dalam konteks 

keguruan, disiplin mengarah pada kegiatan yang mendidik guru untuk 

patuh terhadap aturan-aturan sekolah. Dalam disiplin terdapat unsur-unsur 

yang meliputi pedoman perilaku, peraturan yang konsisten, hukuman, dan 

penghargaan. Dalam hal ini, guru ditekankan dapat berperilaku baik 

terhadap pekerjaannya sehingga dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang 

unggul dalam bersaing.
1
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , disiplin adalah ketaatan 

atau kepatuhan terhadap peraturan. Sinambela mengemukakan, hakikatnya 

disiplin adalah kepatuhan pada aturan atau perintah yang ditetapkan oleh 

organisasi.
2
 

                                                           
1
 Barnawi dan Mohammad Arifin, Instrumen Pembinaan Peningkatan, & Penilaian 

Kinerja Guru Profesional (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), 110. 
2
Ibid., 110. 
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Menurut Sulistriyani, disiplin pada dasarnya merupakan tindakan 

manajemen untuk mendorong agar para anggota organisasi dapat 

memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam suatu 

organisasi, yang di dalamnya mencakup (1) adanya tata tertib atau 

ketentuan-ketentuan; (2) adanya kepatuhan para pengikut; dan (3) adanya 

sanksi bagi pelanggar. Menurut Stuart Emmel, disiplin adalah suatu sistem 

aturan untuk mengendalikan perilaku. Gibson, Ivancevich, dan Donelly, 

mendefinisikan disiplin sebagai penggunaan beberapa bentuk hukuman 

atau sanksi jika karyawan menyimpang. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa disiplin adalah kepatuhan atau tindakan menertibkan 

orang-orang pada suatu organisasi agar sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.
3
 

Disiplin merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh seseorang 

sebagai bentuk kepribadian seseorang. Disiplin bisa membentuk kejiwaan 

pada anak untuk memahami peraturan sehingga ia pun mengerti kapan saat 

yang tepat untuk melaksanakan peraturan dan kapan pula harus 

mengesampingkan. Sedangkan peraturan itu sendiri ada dalam keseharian 

hidup anak. Kondisi kejiwaannya memang masih butuh untuk diatur 

sehingga seorang anak  akan merasa tentram bila hidup teratur. Sebagai 

contoh adalah peraturan tentang makan, shalat, puasa, masuk sekolah, 

sampai waktu bermainnya.
4
 

                                                           
3
Ibid.,111. 

4
 Imam Ahmad Ibnu Nizar, Membentuk dan Meningkatkan Disiplin Anak sejak Dini 

(Jogjakara:Divapres, 2009), 22. 
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Dalam rangka menyukseskan pendidikan berkarakter, guru harus 

mampu menumbuhkan disiplin peserta didik, terutama disiplin diri (self-

discipline). Guru harus mampu membantu peserta didik mengembangkan 

pola perilakunya, meningkatkan standar perilakunya, dan melaksanakan 

aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin. Untuk mendisplinkan 

peserta didik perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional, yakni sikap demokratis, sehingga peraturan disiplin 

perlu berpedoman pada hal tersebut, yakni dari, oleh dan untuk peserta 

didik, sedangkan guru tut wuri handayani. Soelaeman mengemukakan 

bahwa guru berfungsi sebagai pengemban ketertiban, yang patut digugu 

dan ditiru, tapi tidak diharapkan sikap yang otoriter.
5
 

Disiplin sangat penting artinya bagi peserta didik. Karena itu, ia 

harus ditanamkan secara terus menerus kepada peserta didik. Jika disiplin 

ditanamkan secara terus-menerus maka disiplin tersebut akan menjadi 

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

masing-masing umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi.  

Sebaliknya orang yang gagal, umumnya tidak disiplin.
6
 

Dalam konteks manajemen kelas, kedisplinan peserta didik 

terejawantahkan dalam perilaku peserta didik yang mampu mengatur 

ataupun menempatkan dirinya sendiri dalam kegiatan belajar mengajar di 

dalam kelas pada khususnya serta di sekolah pada umunya. Dengan 

demikian, kedisiplinan dapat mengontrol perilaku peserta didik agar 

                                                           
5
E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakater ( Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 26-27. 

6
 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

172. 
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tercapai kelas yang kondusif, yaitu kelas yang mendukung tercapainya 

tujuan kegiatan belajar mengajar.
7
 

Itulah sebabnya kedisiplinan peserta didik di dalam kelas menjadi 

hal yang penting dalam menciptakan perilaku peserta didik yang tidak 

menyimpang dengan ketertiban kelas. Sikap atau perilaku yang diharapkan 

dari 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.
8
 

Hukuman adalah reinforcement yang negatif, tetapi diperlukan 

dalam pendidikan, hukuman dimaksudkan di sini tidak seperti hukuman 

penjara atau hukuman potong tangan. Tetapi adalah hukuman yang 

bersifat mendidik. Hukuman yang mendidik inilah yang diperlukan dalam 

pendidikan.
9
 

Hukuman, seperti halnya “pil pahit” tidak enak dimakan, tetapi 

mengandung manfaat. Oleh karena itu pendidik menempatkan hukuman 

sebagai “alat yang terakhir” digunakan apabila memang tidak ada upaya 

lain untuk mengatasi masalah, yaitu terjadinya perbuatan yang melanggar 

peraturan tata tertib. Tidak seorang pun akan bergembira menerima 

hukuman, walaupun hukuman yang ringan-ringan dan seenak-enaknya. 

Siapapun yang menerima hukuman tentu merasakan “kepahitan” yang 

terkandung di dalamnya. Jika hukuman diterima oleh orang yang 

                                                           
7
 Novan  Ardy Wiyani,  Manajemen Kelas (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 158. 

8
Ibid 

9
 Saiful Bahri, et All, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 156. 
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menerima tanpa adanya rasa sedih dan penyesalan akan perbuatan yang 

melanggar peraturan dan tata tertib, lalu diikuti oleh adanya sikap taubat 

dan jera untuk tidak mau lagi mengulangi perbuatannya itu, maka 

hukuman tersebut belum berfungsi sebagaimana direncanakan.
10

 

Sistem Pemberian Penghargaan dan Hukuman, untuk selajutnya di 

sebut SPH, merupakan tatanan yang erat berkaitan dengan suasana kelas. 

Tatanan ini di satu sisi terkait dengan upaya menumbuhkan motivasi 

belajar, dengan cara memberikan penghargaan dalam berbagai bentuk 

kepada siswa yang berhasil baik, atau berbuat sesuai dengan harapan, 

ketentuan, atau aturan. Di sisi lain tatanan ini dimaksudkan untuk 

menegakkan disiplin di kelas.  

SPH, bila digunakan dengan baik, dapat menguntungkan. Akan 

tetapi bila salah digunakan, dapat berakibat merugikan. Keadaan dan alat 

ibarat pisau bermata dua ini menyulut terjadinya perdebatan panjang 

tentang manfaat SPH, terutama dalam kaitannya dengan usaha 

menumbuhkan motivasi belajar.
11

 

Hukuman memang akan menimbulkan penderitaan bagi anak didik, 

karena itu hukuman harus didasari oleh motif positif, yaitu untuk 

memperbaiki pribadi anak, apabila tidak dilandasi motif positif untuk 

memperbaiki pribadi anak, hukuman akan mengakibatkan kerugian 

pedagogis yang besar. Pendidik memberikan hukuman dengan disadari 

                                                           
10

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran  (Jakarta: PT RINEKAQ CIPTA, 1993), 

167.  
11

Haris Mujiman, Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri (Jogjakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007), 107. 



7 

 

 

bahwa anak dapat dididik. Karena itu agar hukuman dapat 

dipertanggungjawabkan, maka penderitaan itu bukan hanya “tidak dapat 

dielakkan” namun juga harus mengandung sifat positif. Dalam mendidik, 

hukuman merupakan sesuatu yang wajar, apabila penderita yang menyertai 

memberikan sumbangan positif bagi perkembangan  moral anak, keinsafan 

terhadap moralitas dan kerelaannya untuk berbuat sesuai dengan moralitas 

tersebut, hukuman akan berhasil apabila dalam diri anak timbul 

penyesalan terhadap kesalahan yang telah dilakukan dan ia tidak 

mengulangi perbuatan tersebut. Hukuman tidak boleh diberikan karena 

balas dendam kepada anak, misalnya anak tidak memperhatikan pelajaran 

dalam kelas, guru menghukumnya karena merasa dilecehkan oleh anak 

didiknya.
12

 

Berdasarkan studi pendahuluan di lapangan ditemukan bahwa 

hukuman yang bersifat positif sangat penting guna memperbaiki 

kedisiplinan siswa di MI kushusnya kelas V. Pada pengamatan hari Sabtu 

tanggal 3 Oktober 2015 terlihat sekali 70 % dari peserta didik laki-laki 

pada saat upacara melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut berupa 

memilih tempat yang teduh, mengganggu teman dekatnya, dan makan 

pada saat upacara. Ada salah satu guru yang memberi hukuman pada 

peserta didik yang melanggar. Hukuman tersebut berupa: menghafal surat 

pendek, asmaul husna, terkadang juga guru melakukan pukulan ringan 

pada peserta didik tersebut. Peneliti juga melihat beberapa pelanggaran 

                                                           
12

 Uyoh Sadulloh, et All, Pedagogik (Ilmu Mendidik) (Bandung: ALFABETA, 2011), 124. 
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yang dilakukan siswa disaat pembelajaran berlangsung. Pelanggaran 

tersebut berupa bermain dengan teman sebangkunya, dan makan jajan saat 

pembelajaran. Kemudian guru kelas tersebut melakukan perampasan jajan 

pada peserta didik yang makan di kelas.
13

 

Dari uraian di atas peneliti merasa tertarik mengkaji korelasi antara 

hukuman dengan kedisiplinan siswa di madrasah. Oleh karena itu peneliti 

mengambil judul, ”STUDI KORELASI ANTARA HUKUMAN 

DENGAN KEDISIPLINAN SISWA KELAS V MI MAMBA’UL 

HUDA AL-ISLAMIYAH NGABAR PONOROGO TAHUN 

PELAJARAN 2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Banyaknya siswa yang gaduh/tidak tertib saat mengikuti upacara. 

2. Kurangnya perhatian siswa pada saat pelajaran berlangsung. 

3. Banyaknya siswa yang terlambat saat masuk sekolah. 

4. Sebagian siswa ada yang makan jajan di kelas pada saat pembelajaran. 

 

 

 

C. Batasan Masalah 

                                                           
13

Hasil Observasi, di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, tanggal 5 

Oktober 2015. 
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Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti akan memfokuskan 

tentang studi korelasi antara hukuman dengan kedisiplinan siswa-siswi 

kelas V MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat hukuman siswa kelas V MI Mamba’ul Huda  Al-

Islamiyah  Ngabar Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016? 

2. Bagaimana tingkat kedisiplinan siswa kelas V  MI Mamba’ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016? 

3. Adakah korelasi antara tingkat hukuman dengan kedisiplinan siswa 

kelas V MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2015/2016? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat hukuman siswa kelas V MI 

Mamba’ul Huda  Al-Islamiyah  Ngabar Siman Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2015/2016 

2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kedisiplinan siswa kelas V MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2015/2016 
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3. Untuk mengetahui adakah korelasi antara tingkat hukuman dengan 

kedisiplinan siswa kelas V MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Siman  Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi   

pengembangan ilmu pengetahuan terkait tingkat hukuman dengan 

kedisiplianan siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan kajian di lembaga sekolah agar menjadi sekolah yang 

berhasil dan dapat menciptakan anak-anak didik berkualitas. 

b. Bagi Guru 

Sebagai kajian guru agar lebih bisa bekerja sama dengan kepala 

sekolah dan saling membantu untuk kesejahteraan sekolah. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memperdalam 

keilmuan tentang hubungan antara hukuman dengan kedisiplinan 

siswa.. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab 

yaitu sebagai berikut: 
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Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, adalah landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga, adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel, instrumen pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

Bab keempat, adalah hasil penelitian, yang berisi gambaran umum 

lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), serta 

pembahasan dan interprestasi. 

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca mudah dalam melihat inti hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

Di dalam bab ini dibahas tentang landasan teori, telaah hasil penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. Dalam landasan teori 

berisi definisi disiplin dan definisi hukuman 

 

A. Landasan Teori 

1. Disiplin  

a. Pengertian Disiplin 

Dalam bahasa Inggris, disciple memiliki arti penganut, 

pengikut, atau murid. Sementara dalam bahasa Latin, diciplina 

berarti latihan atau pendidikan, pengembangan tabiat, dan 

kesopanan. Dalam konteks keguruan, disiplin mengarah pada 

kegiatan yang mendidik guru untuk patuh terhadap aturan-aturan 

sekolah. Dalam disiplin terdapat unsur-unsur yang meliputi pedoman 

perilaku, peraturan yang konsisten, hukuman, dan penghargaan. 

Dalam hal ini, guru ditekankan dapat berperilaku baik terhadap 

pekerjaannya sehingga dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang 

unggul dalam bersaing.
14

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah 

ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Sinambela  

                                                           
14

Barnawi dan Arifin, Instrumen Pembinaan Peningkatan ,110.  
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mengemukakan, hakikatnya disiplin adalah kepatuhan pada aturan 

atau perintah yang ditetapkan oleh organisasi.
15

 

Disiplin merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh 

seseorang sebagai bentuk kepribadian seseorang. Disiplin bisa 

membentuk kejiwaan pada anak untuk memahami peraturan 

sehingga ia pun mengerti kapan saat yang tepat untuk melaksanakan 

peraturan dan kapan pula harus mengesampingkan. Sedangkan 

peraturan itu sendiri ada dalam keseharian hidup anak. Kondisi 

kejiwaannya memang masih butuh untuk diatur sehingga seorang 

anak  akan merasa tentram bila hidup teratur. Sebagai contoh adalah 

peraturan tentang makan, shalat, puasa, masuk sekolah, sampai 

waktu bermainnya.
16

 

b. Macam-macam Disiplin 

1) Disiplin yang dibangun dengan konsep otoritarian 

Menurut kacamata konsep ini, peserta didik di sekolah dikatakan 

mempunyai disiplin tinggi manakala mau duduk tenang sambil 

memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. Peserta 

didik diharuskan mengiyakan saja terhadap apa yang 

dikehendaki guru, dan tidak boleh membantah. Guru bebas 

memberikan tekanan kepada peserta didik, dan memang harus 

                                                           
15

Ibid., 111. 
16

 Ibnu Nizar, Membentuk dan Meningkatkan Disiplini., 22. 
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menekan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik takut dan 

terpaksa mengikuti apa yang diingini oleh guru.
17

 

2) Disiplin yang dibangun dengan konsep permissive 

Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan 

seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan di 

sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada peserta 

didik. Dan tidak perlu mengikat kepada peserta didik. Peserta 

didik dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu menurutnya baik. 

Konsep permissive ini merupakan antitesa dari konsep 

otoritarion. Keduanya sama-sama berada dalam kutub ekstrim.
18

 

3) Disiplin yang dibangun dengan konsep kebebasan yang 

terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. 

Disiplin demikian, memberikan kebebasan seluas-luasnya 

kepada peserta didik untuk berbuat apa-apa, tetapi konsekuensi 

dari perbuatan itu, haruslah ia tanggung. Karena ia yang menabur 

maka dia pula yang menuai. Konsep ini merupakan konvergensi 

dari konsep otoritarion dan permissive.
19

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Imron, Manajemen Peserta didik., 173. 
18

 Ibid., 173-174. 
19

 Ibid., 174. 
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c. Ciri-ciri disiplin 

Ciri-ciri disiplin adalah: 1) menaati peraturan, 2) selalu 

melaksanakan tugas dan kewajiban, 3) selalu tepat waktu, dan4) 

hidup teratur.
20

 

d. Strategi untuk Mendisiplinkan Peserta Didik 

Memerhatikan pendapat Reisman and Payne, dapat 

dikemukakan sembilan strategi untuk mendisiplinkan peserta didik, 

sebagai berikut:
21

 1) konsep diri, 2) keterampilan berkomunikasi, 3) 

konsekuensi-konsekuensi logis dan alami, 4) klarifikasi nilai, 5) 

analisis transaksional, 6) terapi realitas, 7) disiplin yang terintegrasi, 

8) modifikasi perilaku, dan 9) Tantangan bagi disiplin.
22

 

e. Teknik-teknik Alternatif Pembinaan Disiplin 

1) Teknik External Control 

External Control adalah suatu teknik di mana disiplin peserta 

didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Teknik ini 

meyakini kebenaran akan teori X, yang mempunyai asumsi-

asumsi tak baik mengenal manusia. Mereka senantiasa diawasi 

dan dikontrol terus, agar tidak terjerumus ke dalam kegiatan-

kegiatan yang deskruktif dan tidak produktif. Menurut teknik 

External Control ini, peserta didik harus terus menerus 

disiplinkan, dan kalau perlu ditakuti dengan ancaman dan 

                                                           
20

 M. Said H. Ahmad, et All, Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas 2 (Jakarta, Gelora 

Aksara Pratama, 2006), 118.  
21

 Mulyasa, Manajemen Pendidiksn ., 27. 
22

 Ibid., 29-30. 



16 

 

 

ganjaran. Ancaman diberikan kepada peserta didik yang tidak 

disiplin, sementara ganjaran diberikan kepada peserta didik yang 

mempunyai disiplin tinggi.
23

 

2) 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 berusaha mendisiplinkan 

diri sendiri. Jika teknik ini dapat dikembangkan dengan baik 

maka akan mempunyai kekuatan yaang lebih hebat dibandingkan 

dengan teknik External Control.
24

 

3) Teknik Cooperatit Control 

Konsep teknik ini, adalah antara pendidik dan peserta didik harus 

saling kerjasama dengan baik dalam menegakkan disiplin. Guru 

dan peserta didik lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian 

yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati dan 

dibuat bersama.
25

 

f. Akibat tidak disiplin 

Akibat tidak didisplin adalah: 1) kehidupan tidak tertib, 2) 

merugikan diri sendiri dan orang lain, 3) tugas dan kewajiban tidak 

dapat diselesaikan, dan 4) menimbulkan pemborosan.
26

 

                                                           
23
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24
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Ibid. 
26
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g. Langkah-Langkah Pemeliharaan dan Peningkatan Disiplin Peserta 

Didik 

Langkah-langkah pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta 

didik adalah : 1) abaikan si pelanggar, 2) kirimkan pesan-pesan 

nonverbal, 3) memberikan kartu perilaku, 4) ajak berbicara cepat, 

5) ambil waktu istirahat, 6) telepon orangtua si pelaku, 7) tanda 

tangani kontrak, 8) meminta penguatan-penguatan, 9) meminta 

perpindahan, dan 10) pindahkan pelaku.
27

 

h. Fungsi Disiplin 

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang. 

Disiplin menjadi prasyarat pembentukan sikap, perilaku, dan tata 

kehidupan berdisiplin yang akan mengatur seseorang sukses dalam 

belajar dan kelak ketika bekerja. Berikut ini akan dibahas beberapa 

fungsi disiplin yaitu:
28

  

1) Menata kehidupan bersama  

Fungsi disiplin adalah mengatur tata kehidupan manusia, 

dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat. Dengan begitu, 

hubungan antar individu satu dengan yang lain menjadi baik dan 

lancar.
29
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28
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2) Membangun kepribadian  

Lingkungan yang berdisiplin baik, sangat berpengaruh 

terhadap kepribadian seseorang. Apalagi seseorang yang sedang 

tumbuh kepribadiannya, tentu lingkungan sekitar yang tertib, 

teratur, tenang, tentram, sangat berpegang dalam membagun 

kepribadian yang baik.
30

 

3) Melatih kepribadian 

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan 

berdisiplin tidak terbentuk serta merta dalam waktu yang singkat 

namun terbentuk melalui suatu proses yang membutuhkan waktu 

panjang. Salah satu proses untuk membentuk kepribadian tersebut 

dilakukan melalui latihan.
31

 

4) Pemaksaan 

Dari pendapat itu, disiplin dapat terjadi karena dorongan 

kesadaran diri disiplin dengan motif kesadaran diri ini lebih baik 

dan kuat. Dengan melakukan kepatuhan dan ketaatan atas 

kesadaran diri, bermanfaat bagi kebaikan dan kemajuan diri. 

Sebaliknya, disiplin dapat pula terjadi karena adanya pemaksaan 

dan tekanan dari luar.
32

 

5) Hukuman 

Tata tertib yang berlaku dalam kehidupan baik dari 

masyarakat atau lembaga biasanya berisi hal-hal positif yang 

                                                           
30

 Ibid. 
31

 Ibid. 
32
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harus dilakukan setiap orang. Sisi lainnya berisi sangsi atau 

hukuman bagi yang melanggar tata terib tersebut, ancaman sangsi 

suatu hukuman sangat penting karena dapat memberi dorongan 

dan kekuatan bagi seseorang untuk menaati dan mematuhinya.
33

 

6) Menciptakan lingkungan yang kondusif 

Misal disiplin sekolah berfungsi mendukung terlaksananya 

proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan lancar.  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. Dengan demikian sekolah menjadi 

lingkungan pedidikan yang aman, tenang, tentram, tertib dan 

teratur. Lingkungan seperti ini adalah lingkungan yang kondusif 

bagi pendidikan.
34

 

i. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin 

Pada umumnya berasal dari faktor intern yaitu dari siswa 

itu sendiri maupun faktor ekstern yang berasal dari luar. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi disiplin adalah sebagai berikut:  

1) Kesadaran diri, berfungsi sebagai pemahaman diri bahwa 

disiplin dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan 

dirinya. Selain kesadaran diri menjadi motif sangat kuat bagi 

terbentuknya disiplin.  

                                                           
33
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34
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2) Pengikut dan ketaatan, sebagai langkah penerapan dan praktik 

atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individu. Hal 

ini sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri yang 

dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat.  

3) Alat pendidikan, untuk mempengaruhi, mengubah, membina 

dan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai yang 

ditentukan dan diajarkan.  

4) Hukuman, sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan 

meluruskan yang salah sehingga orang kembali pada perilaku 

yang sesuai dengan harapan.
35

 

2. Hukuman  

a. Pengertian hukuman  

Hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh seseorang 

sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah 

ditetapkan. Sanksi demikian dapat berupa material dan dapat pula 

berupa non material. Maksud dari diberikannya hukuman adalah 

semata-mata untuk mendidik peserta didik supaya peserta didik 

berperilaku disiplin
36

 

Tokoh pendidikan Islam, Abdurrahman An-Nahlawi menyebut 

hukuman dengan istilah tarhib yang berarti ancaman atau intimidasi 

terhadap seseorang karena melakukan perilaku yang dilarang. 

Kemudian, Amir Daien Indrakusuma mengartikan hukuman sebagai 

                                                           
35

Hanif Ardiansyah, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Belajar Siswa”, 
Skripsi, UNNES, Semarang,  2013), 18.  

36
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tindakan yang dijatuhkan kepada peserta didik secara sadar dan 

sengaja sehingga menimbulkan efek jera. Tujuannya agar peserta 

didik menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengulanginya.
37

  

Sementara Ngalim Purwanto mendefinisikan hukuman sebagai 

penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh 

seorang guru sesudah terjadi suatu pelanggaran atau kesalahan. 

Kemudian Ali Imron mengartikan hukuman sebagai suatu sanksi 

yang diterima oleh peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran 

terhadap aturan yang telah diterapkan.
38

 

Dari definisi di atas, dalam konteks manajemen kelas, 

hukuman dapat didefinisikan sebagai upaya guru secara sadar dan 

sengaja untuk memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan 

kepada peserta didiknya yang melanggar tata tertib kelas agar ia 

tidak mengulanginya lagi.
39

 

b. Macam-macam hukuman  

1) Menatap tajam peserta didik 

Jika ada seorang atau peserta didik yang melanggar tata tertib di 

kelas, guru dapat memberikan hukuman yang paling ringan, 

yaitu dengan menatap tajam mata peserta didik yang melanggar 

kemudian mendiamkannya.
40
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2) Menegur peserta didik 

Kemudian jika setelah guru menatap tajam dan memdiamkan 

peserta didiknya tidak juga ada perbaikan perilaku, guru dapat 

menegur atau memperingatkan peserta didiknya untuk tidak 

melakukan perilaku buruk tersebut dengan bahasa yang lugas 

dan singkat, misalnya: “Diam!” “Duduk yang tenang!” 

“Perhatikan baik-baik!”.41
 

3) Menghilangkan privelege 

Guru sudah menatap tajam dan menegur, tetapi masih saja 

peserta didik melakukan pelanggaran, barulah kemudian guru 

dapat menghilangkan hak-hak istimewa (privelege) si peserta 

didik tersebut, misal tidak boleh mengikuti pelajaran untuk 

beberapa saat, tidak boleh mengikuti ulangan, dan sebagainya.
42

 

4) Penahanan di kelas 

Guru juga dapat menghukum peserta didiknya yang melanggar 

tata tertib kelas dengan menahannya di dalam kelas. Biasanya 

guru memanggil peserta didik yang bersangkutan kemudian 

memintanya untuk berdiri di depan peserta didik lainnya selama 

pelajaran berlangsung.
43
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5) Hukuman badan 

Hukuman badan ini misalnya mencubit, menjewer, dan 

sebagainya. Sebaiknya guru dapat menghindari pemberian 

hukuman badan ini karena menutup kemungkinan menimbulkan 

cidera bahkan dapat membuat sakit hati yang sangat bagi peserta 

didik. Jika cidera tubuh terlihat dan dapat dengan mudah diobati, 

tetapi sakit hati sangat sukar untuk diobati.
44

 

6) Memberikan skor pelanggaran 

Hukuman dapat diberikan kepada peserta didik dengan 

memberikaan skor pelanggaran. Biasanya penyekoran tersebut 

diatur dengan kriteria-kriteria dan prosedur-prosedur tertentu. 

Untuk dapat menerapkan hukuman jenis ini, guru harus bekerja 

sama dengan perwakilan peserta didik untuk menentukan kriteria 

pemberian skor dan prosedur pemberiannya kemudian 

menyosialisasikannya.
45

 

c. Indikator hukuman 

Indikator hukuman adalah: 1) siswa dapat berintrospeksi diri 

(insyaf), 2) siswa dapat berbuat lebih baik, 3) siswa dapat 

mengevaluasi diri sendiri, 4) tidak menyimpan rasa dendam, 5) 

siswa dapat mengembalikan kepercayaan., 6) siswa dapat menjaga 

                                                           
44
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harga diri, 7) siswa dapat memahami arti amanah, dan 9) untuk 

meningkatkan potensi dan motivasi belajar.
46

 

d. Cara memberikan hukuman kepada peserta didik 

1) Guru harus menghukum kesalahan-kesalahan yang benar-benar 

terjadi jika ia sudah tidak menemukan jalan lain untuk 

mendisiplinkan peserta didik. 

2) Guru menghindari tindakan mengancam dan menakut-nakuti.  

3) Saat menghukum, hendaklah guru berperasaan halus. 

4) Dalam menghukum guru hendaknya bersifat adil. 

5) Hukuman dan pelanggaran sebaiknya harus ada hubunganya, 

misalnya mengotori kelas maka hukuman membersihkannya. 

6) Hukuman yang diberikan guru hendaknya dapat menimbulkan 

rasa tanggung jawab kepada peserta didik.
47

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Eli Sri Mulyanti, dengan judul 

“Komparasi hasil belajar IPS antara kelas yang diberi reward dan 

punisment dan kelas yang tidak diberi pada siswa Kelas 4 Min Klagen 

Serut Jiwan Madiun Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

Hasil penelitian ini adalah: 

a) Hasil belajar IPS yang diberi reward dan punisment (kelas 

eksperimen) kelas 4 A memperoleh nilai rata-rata 83, 80. 
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b) Hasil belajar IPS yang tidak diberi reward dan punisment (kelas 

kontrol) kelas 4 B memperoleh nilai rata-rata 74, 60. 

c) Ada perbedaan hasil belajar IPS antara kelas yang diberi reward 

dan punisment dan kelas yang tidak diberi pada siswa kelas 4 MIN 

Klagen Serut Jiwan Madiun tahun pelajaran 2013/2014. Karena 

 (2,100) > �  (ɑ 0,05 = 1,686) ketentuan bila > dari 

�  maka Ha diterima. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Nuryani, dengan judul 

“Studi Korelasi Lingkungan Keluarga dengan Kedisiplinan Siswa Kelas 

V MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo Tahun Pelaajran 2011/2012”. 

Hsail penelitian menunjukkan bahwa: 

Lingkungan keluarga siswa kelas V MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2011/2012 adalah nilai lebih dari 28 dengtan frekuensi 

9 prosentase 30% kategori baik, nilai antara 23-28 dengan frekuensi 15 

prosentase 50% barkategori sedang dan nilai kurang dari 23 frekuensi 6 

presentase 20% berkategori kurang. 2) kedisiplinan siswa kelas V MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012 adalah nilai 

dari 29 dengan frekuensi presentase 40% berkategori tinggi, nilai antara 

24-29 dengan frekuensi prosentase 30% berkategori sedang dan nilai 

kurang dari 24 ferkuensi prosentase 30% berkategori rendah, 3) tidak 

terdapat korelasi posistif yang signifikan antara longkungan keluarga 

dengan kedisiplinan siswa kelas V Lengkong Sukorejo Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2011/2012 dengan koefisien korelasi sebesar 0,3157393. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Rifci Rosdiana Dewi, dengan 

judul “Studi korelasi kepribadian siswa dengan kedisiplinan siswa kelas 

III MI Ma’arif Singosaren Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012” 

dengan hasil penelitian sebagai berikut : 

a) Kepribadian siswa di MI Ma'arif Singosaren Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2012/2013 adalah cukup.  Hal ini diketahui dari hasil 

penelitian yang menunjukkan kategori baik,  cukup dan kurang.  

Untuk 7 orang siswa 33%)  dalam kategori baik,  8 orang siswa 

d3s.10%)  dalam kategori cukup dan 6 orang siswa C28-57 dalam 

kategori kurang. 

b) Kedisiplinan siswa di MI Ma'arif Singosaren Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2012/2013 adalah cukup.  Hal ini diketahui dari hasil 

penelitian yang menunjukkan kategori baik,  cukup,  dan kurang.  

Untuk 7 orang,  siswa. (33.33%)  dalam kategori baik,  8 orang siswa 

C38.1 dalam kategori cukup.  dan 6 orang siswa C28.57 dalam 

kategori kurang. 

c) Ada Korelasi yang signifikan antara kepribadian siswa dengan 

kedisiplinan siswa di MI Ma'arif Singosaren Ponorogo tahun 

pelajaran 2012/2013. Berdasarkan perhitungan koefisien kontingensi 

diperoleh  0,650 korelasi. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

sama-sama membahas tentang kedisiplinan dan hukuman. Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu bahas pada 
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hasil belajar, reward, hukuman, kedisiplinan belajar dan kepribadian 

siswa. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada macam-macam 

hukuman dan kedisiplinan siswa. 

C. Kerangka Berfikir 

Berangkat dari landasan teori dan telaah hasil penelitian terdahulu 

di atas, maka kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jika siswa diberi hukuman maka kedisiplinan akan tinggi. 

2. Jika siswa tidak diberi hukuman maka kedisiplinan akan rendah. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.
48

 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) : ada korelasi antara tingkat hukuman 

dengan kedisiplian siswa kelas V di MI Mamba’ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. 

  

                                                           
48
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

Di dalam bab ini dibahas tentang rancangan penelitian, populasidan 

sampel, intrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data.  

A. Rancangan Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
49

 Dilihat dari 

jenis datanya, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan.
50

   

Dalam penelitian kuantitatif/ positivistik, yang dilandasi pada suatu 

asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan, dan hubungan gejala 

bersifat kausal (sebab akibat), maka peneliti dapat melakukan penelitian 

                                                           
49
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50
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dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Pola hubungan 

antara variabel yang akan diteliti tersebut selanjutnya disebut sebagai 

paradigma penelitian.
51

 Berdasarkan hal ini maka bentuk-bentuk 

paradigma atau model penelitian kuantitatif yang digunakan pada 

penelitian ini:
52

  Paradigma Sederhana. 

X           Y 

X = hukuman      Y = kedisiplinan 

Berdasarkan paradigma tersebut, maka dapat ditentukan: 

a. Jumlah rumusan masalah deskriptif ada dua, dan asosiatif ada satu 

yaitu: 

1) Rumusan masalah deskriptif  

a) Bagaimana tingkat hukuman (X)? 

b) Bagaimana kedisiplinan siswa (Y)?  

2) Rumusan masalah asosiatif 

a) Bagaimana hubungan/ korelasi tingkat hukuman dengan 

kedisiplinan siswa? 
53

 

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dealam penelitian ini terdiri atas: (1) variabel bebas, yaitu 

hukuman, dan (2) variabel terikat, yaitu kedisiplinan. Variabel bebas 
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(independent variable) berfungsi sebagai strategi pengembangan 

hukuman, sedangkan variabel terikat berfungsi sebagai perilaku sasaran. 

Masing masing variabel didefinisikan secara operasional sebagai 

berikut: 

a) Hukuman  

Ngalim Purwanto mendifinisikan hukuman sebagai penderitaan 

yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang guru 

sesudah terjadi suatu pelanggaran atau kesalahan. Kemudian Ali Imron 

mengartikan hukuman sebagai suatu sanksi yang diterima oleh peserta 

didik sebagai akibat dari pelanggaran terhadap aturan yang telah 

diterapkan.
54

 

Dalam penelitian ini, hukuman yang dimaksud adalah macam-

macam hukuman dengan merujuk pada pendapat Ali Imron yangt 

meliputi: 1) menatap tajam peserta didik, 2) menegur peserta didik, 3) 

menghilangkan privalege, 4) penahanan di kelas, 5) hukuman badan, 

dan 6) memberikan skor pelanggaran.
55

 

b) Disiplin  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan 

atau kepatuhan terhadap peraturan. Sinambela  mengemukakan, 

hakikatnya disiplin adalah kepatuhan pada aturan atau perintah yang 

ditetapkan oleh organisasi.
56
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Disiplin merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh seseorang 

sebagai bentuk kepribadian seseorang. Disiplin bisa membentuk 

kejiwaan pada anak untuk memahami peraturan sehingga ia pun 

mengerti kapan saat yang tepat untuk melaksanakan peraturan dan 

kapan pula harus mengesampingkan. Sedangkan peraturan itu sendiri 

ada dalam keseharian hidup anak. Kondisi kejiwaannya memang masih 

butuh untuk diatur sehingga seorang anak  akan merasa tentram bila 

hidup teratur. Sebagai contoh adalah peraturan tentang makan, shalat, 

puasa, masuk sekolah, sampai waktu bermainnya.
57

 

Dalam penelitian ini, disiplin merujuk pada teori yang 

dikemukakan oleh M. Said H. Ahmad bahwa indikator disiplin adalah: 

1) Menaati peraturan, 2) Selalu melaksanakan tugas dan kewajiban, 3) 

Selalu tepat waktu, dan 4) Hidup teratur.
58

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
59

 

Penelitian ini meneliti semua elemen yang ada di wilayah 

penelitian. Maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi 
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atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.
60

 Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo yang 

berjumlah 30 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
61

 Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
62

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik sampel jenuh, merupakan tehnik penentuan sampel semua 

anggota populasi dipilih sebagai sampel. Hal ini memudahkan peneliti 

karena tanpa harus memilih sampel. Dalam penelitian ini jumlah 

sampel 30 siswa. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
63
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Data merupakan hasil pengamatan dan pencatatan-pencatatan 

terhadap suatu objek selama penelitian tersebut berlangsung, baik yang 

berupa angka-angka maupun fakta. Adapun data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Data tentang tingkat hukuman kelas V MI Mamba’ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. 

2. Data tentang tingkat kedidisplinan siswa kelas V MI Mamba’ul Huda 

Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. 

Adapun skala pengukurannya menggunakan model skala Likert 

yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
64

 

Skala likert disebut pula dengan summated-rating scale. Skala ini 

merupakan skala yang paling sering dan paling luas digunakan dalam 

penelitian, karena skala ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap 

tingkat intensitas sikap/perilaku atau perasaan responden. Untuk 

mendapatkan skala likert seperti yang dimaksudkan likert, instrumen 

harus didesain sedemikian rupa, umumnya menggunakan pertanyaan 

tertutup dengan lima alternatif jawaban secara berjenjang. Jenjang 

jawaban tersebut adalah :”sangat tidak setuju”, “tidak setuju”’, “netral”, 

“setuju”, “sangat setuju”.65
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Namun ada pula yang berpendapat bahwa untuk mengurangi bias 

kecenderungan pilihan di tengah (netral), maka beberapa peneliti telah 

memodifikasi alternatif jawaban, yaitu menggunakan jenjang 4 (jawaban 

netral dihilangkan).
66

 

 

Tabel 3.1. 

Skor Jawaban Pernyataan 

 
Alternatif Jawaban Skor (positif) Skor (negatif) 

Sangat setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak setuju 2 3 

Sangat tidak setuju 1 4 

 

Tabel 3.2 

Instumen Pengumpulan Data 

 

Variabel Indikator Pernyataan 
No Item 

Pernyataan  

Kedisiplinan 1. Menaati peraturan 1.1 Saya terpaksa mengikuti sholat 

Dhuhur berjamaah karena takut 

mendapat hukuman  

1.2 Saya selalu minta ijin kepada 

guru ketika ingin meninggalkan 

kelas 

1.3 Saya senang meninggalkan 

sekolah tanpa ijin 

1.4 Saya selalu memakai 

kelengkapan seragam sekolah 

1 

 

 

4 

 

5 

 

 

23 

 2. Selalu melaksanakan 

tugas dan kewajiban 

2.1 Saya tertib melaksanakan sholat 

Dhuhur berjamaah 

2.2 Saya selalu mengikuti upacara 

bendera hari Sabtu 

2.3 Saya selalu mengerjakan PR 

2 

 

6 

 

9 

 3. Selalu tepat waktu 3.1 Saya tidak pernah terlambat 

masuk kelas 

3.2 Saya selalu tepat waktu 

mengikuti sholat berjamaah di 

sekolah  

3 

 

7 

 4. Hidup teratur 3.3 Saya setiap hari belajar 

3.4 Saya setiap hari bangun pukul 

04.00 pagi 

8 

10 

 

Hukuman 1. Menatap tajam 1.1 Saya memperhatikan pelajaran 11 
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peserta didik : 

menatap tajam 

peserta didik lalu 

mendiamkannya 

setelah bapak/ibu guru menatap 

tajam kepada saya 

1.2 Saya tidak boleh mengikuti 

pelajaran setelah guru menatap 

tajam sebanyak tiga kali 

 

 

14 

 2. Menegur peserta 

didik : dengan 

ucapan / bahasa yang 

lugas dan singkat 

2.1 Saya ditegur bapak/ibu guru 

ketika membuat gaduh di dalam 

kelas 

2.2 Saya senang ditegur bapak/ibu 

guru ketika berbuat salah 

12 

 

17 

 

 

Lanjutan Tabel 3.2 

Variabel Indikator Pernyataan 
No Item 

Pernyataan 

 3. Menghilangkan 

privelege(menghilangk

an hak-hak istimewa) 

seperti tidak boleh 

mengikuti pelajaran 

beberapa saat, tidak 

boleh mengikuti 

ulangan 

3.1 Saya dikeluarkan dari kelas 

karena tidak memperhatikan 

penjelasan dari guru  

3.2 Saya tidak boleh mengikuti 

pelajaran karena tidak 

mengerjakan PR 

13 

 

 

16 

 4. Penahanan di kelas : 

menahan di dalam 

kelas / berdiri di 

depan kelas untuk 

beberapa saat 

4.1 Saya disuruh berdiri di depan 

kelas ketika tidak mengerjakan 

PR 

4.2 Saya disuruh berdiri di depan 

kelas ketika berbuat curang pada 

saat ulangan  

15 

 

24 

 5. Hukuman badan 

(mencubit, 

menjewer) 

5.1 Saya dicubit bapak/ibu guru 

ketika berkelahi di dalam kelas 

5.2 Saya dijewer bapak/ibu guru 

ketika tidak tertib pada saat 

senam pagi 

5.3 Saya dipukul ringan dengan 

penggaris oleh guru karena tidak 

ikut sholat Dhuhur berjamaah di 

sekolah 

18 

 

20 

 

    21 

 6. memberikan skor 

pelanggaran 

6.1 Saya mendapat catatan 

pelanggaran karena terlambat 

masuk sekolah 

6.2 Saya mendapat catatan 

pelanggaran karena membuat 

gaduh di kelas 

19 

 

22 

Jumlah 30 
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Dalam penelitian ini, angket diberikan kepada sejumlah sampel 

siswa MI Maba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo untuk 

mengetahui korelasi antara hukuman dengan kedisiplinan siswa. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

 Kuesioner (questionnaire) disebut juga angket atau daftar 

pertanyaan, merupakan salah satu alat pengumpul data. Angket adalah 

teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan 

daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.
67

 

 Dalam penelitian ini angket yang berupa pernyataan digunakan 

untuk memperoleh data tentang tingkat kedisiplinan dan macam-

macam hukuman. Dalam pelaksanannya angket diberikan kepada 

siswa kelas V MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah  untuk dijawab dan 

diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan obyek penelitian adalah siswa MI Mamba’ul Huda Al-

Islamiyah  yaitu kelas V  yang jumlah 30 siswa.  

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang 

sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti. 

Tujuan teknik analisis data ini adalah untuk menjawab rumusan masalah 

dalam penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian 

tersebut. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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kuantitatif korelasi, dimana penelitian korelasi bertujuan untuk 

menemukan ada tidaknya hubungan antara macam-macam hukuman 

dengan kedisiplinan siswa. 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan syarat yang terpenting dalam 

suatu evaluasi. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data 

yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah 

“data tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti 

dengan data yang dilaporkan sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. Apabila dalam objek penelitian terdapat warna merah, 

maka peneliti akan melaporkan warna merah. Bila peneliti 

membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada 

obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid.
68

 

Salah satu cara untuk menentukan validitas alat ukur 

adalah dengan menggunakan korelasi product moment dengan 

simpangan yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut: 

Rumus: �  = 
�∑ −(∑ )(∑ ) (�∑ 2− (∑ )2(�∑ 2− (∑ )2)

 

Keterangan: �    = Angka indeks korelasi product moment 

∑X    = Jumlah seluruh nilai X 
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∑Y    = Jumlah seluruh nilai Y 

∑XY  = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

N       = Jumlah Responden.
69

 

Jumlah responden yang dilibatkan dalam uji validitas 

adalah 30 siswa. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi 

syarat adalah kalau r = 0,30. Jadi kalau korelasi antara butir skor 

total kurang dari 0,30 maka butir dalam instrument tersebut 

dinyatakan tidak valid atau drop. 

Hasil perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian 

variabel hukuman dan kedisiplinan siswa dalam penelitian ini 

secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 1. Dari hasil 

perhitungan validitas item instrument di atas dapat disimpulkan 

dalam tabel rekapitulasi tabel 3.3, dan tabel 3.4. 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir soal Instrumen Penelitian  

Kedisiplinan  

 
No 

Item 
r hitung r tabel Keterangan 

1 0.640626 0,30 Valid  

2 0.460947 0,30 Valid 

3 0.479788 0,30 Valid  

4 0.589907 0,30 Valid 

5 0.72334 0,30 Valid 

6 0.378923 0,30 Valid  

7 0.633815 0,30 Valid 

8 0.598588 0,30 Valid 

9 0.41593 0,30 Valid 

10 0.576183 0,30 Valid 

11 0.325443 0,30 Valid  

 

 

Tabel 3.4 
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Rekapitulasi Uji Validitas Butir soal Instrumen Penelitian  

Hukuman 

 
No 

Item 
r hitung r tabel Keterangan 

1 0.668671 0,30 Valid 

2 0.48823 0,30 Valid   

3 0.806572 0,30 Valid 

4 0.616837 0,30 Valid 

5 0.857963 0,30 Valid 

6 0.692376 0,30 Valid  

7 0.667435 0,30 Valid 

8 0.612526 0,30 Valid 

9 0.736668 0,30 Valid 

10 0.789477 0,30 Valid 

11 0.845215 0,30 Valid  

Lanjutan Tabel 3.4 

No 

Item 
r hitung r tabel Keterangan 

12 0.832042 0,30 Valid 

13 0.877341 0,30 Valid  

 

Untuk keperluan uji validitas dan reabilitas instrumen 

penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 30 responden. 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 24 butir 

soal. Setelah uji validitas semua item valid. Untuk variabel 

kedisiplinan terdapat pada item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

23 dan untuk variabel hukuman terdapat pada item nomor 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban kuesioner untuk uji validitas variabel 

kedisiplinan dan hukuman dilihat pada lampiran 1. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul 
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data karena instrumen tersebut sudah baik.
70

 Untuk menguji 

reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini dilakukan secara 

internal consistency, dengan cara mencobakan instrumen sekali 

saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 

tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi 

reliabilitas instrumen.
71

 Adapun teknik yang digunakan untuk 

menganalisis reliabilitas instrumen ini adalah teknik Belah Dua 

(split halt) yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown di 

bawah ini
72

: 

 �   =  
2.�

1+�  

Keterangan: 

 �   = Reliabilitas internal seluruh rumus instrumen 

 �  = Korelasi product moment antara belahan kel 1 & ke 2 

                             Tabel 3.5 

Analisis Uji Reliabilitas Kedisiplinan 

 

NOMER 

RESPONDEN 
X Y XY X² Y² 

1 22 22 484 484 484 

2 22 23 506 484 529 

3 22 22 484 484 484 

4 18 18 324 324 324 

5 22 18 396 484 324 

6 21 20 420 441 400 

7 21 21 441 441 441 

8 20 23 460 400 529 
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9 20 20 400 400 400 

10 23 21 483 529 441 

11 17 17 289 289 289 

12 22 22 484 484 484 

13 22 18 396 484 324 

14 23 21 483 529 441 

15 20 21 420 400 441 

16 17 18 306 289 324 

17 12 16 192 144 256 

18 19 21 399 361 441 

19 24 22 528 576 484 

 

Lanjutan Tabel 3.5 
 

NOMER 

RESPONDEN 
X Y XY X² Y² 

21 24 24 576 576 576 

22 15 17 255 225 289 

23 23 24 552 529 576 

24 17 17 289 289 289 

25 20 20 400 400 400 

26 18 21 378 324 441 

27 17 20 340 289 400 

28 19 19 361 361 361 

29 17 17 289 289 289 

30 20 20 400 400 400 

  600 605 12241 12238 12345 

STATISTIK ∑X ∑Y ∑XY ∑X² ∑Y² 
 

 

�  = 
� ∑ − ∑   ∑    ∑ 2− (∑ )²  ∑ 2− (∑ )²  

= 
30  12241− (600)(605)  30  12238 )− (600)²  30  12345 )− (605)²  

= 
367230 −363000  367140 − 360000   370035  − 366025   

= 
4230 7140  4325

  

= 
4230 30880500
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= 
4230

5557.02258
 = 0,76119899   

Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus Spearman 

Brown berikut:       �  = 
2�

1+�   

 = 
2  0,76119899

1+ 0,76119899
  = 

1.522397998

1,76119899
  

 = 0, 86440998 (dibulatkan menjadi 0,864) 

Tabel 3.6 

Analisis Uji Reliabilitas Hukuman 

NOMER 

RESPONDEN 
X Y XY X² Y² 

1 7 7 49 49 49 

2 17 20 340 289 400 

3 9 9 81 81 81 

4 12 14 168 144 196 

5 7 7 49 49 49 

6 17 20 340 289 400 

7 14 13 182 196 169 

8 24 26 624 576 676 

9 15 16 240 225 256 

10 8 11 88 64 121 

11 17 22 374 289 484 

12 9 8 72 81 64 

13 6 7 42 36 49 

14 8 9 72 64 81 

15 19 21 399 361 441 

16 16 21 336 256 441 

17 20 21 420 400 441 

18 18 19 342 324 361 

19 11 17 187 121 289 

20 13 16 208 169 256 

21 6 7 42 36 49 

22 14 15 210 196 225 

23 20 21 420 400 441 

24 21 24 504 441 576 

25 16 18 288 256 324 
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26 21 15 315 441 225 

27 15 19 285 225 361 

28 16 18 288 256 324 

29 21 24 504 441 576 

30 16 18 288 256 324 

  433 483 7757 7011 8729 

STATISTIK ∑X ∑Y ∑XY ∑X² ∑Y² 
 

�  = 
� ∑ − ∑   ∑    ∑ 2− (∑ )²  ∑ 2− (∑ )²  

= 
30  7757 − (433)(483)  30  7011)− (433)²  30  8729)− (483)²  

= 
232710  −209139  210330  − 187489  261870  − 233289  

= 
23571 22841   28581

  

= 
23571 6652818621

          

= 
23571

25550 .3155
 = 0,92253264  

Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus Spearman 

Brown berikut: �  = 
2�

1+�   

 = 
2  0,92253264

1+ 0,92253264
  = 

1,84506528

1,922532264
  

 = 0, 95970576 (dibulatkan menjadi 0,950). 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat diketahui 

nilai reliabilitas instrumen variabel kedisiplinan sebesar 0,864 

hukuman sebesar 0,950 kemudian dikonsultasikan dengan “r” 

tabel pada taraf signifikasi 5% adalah sebesar 0,361. Karena “r” 



44 

 

 

hitung kedisiplinan> dari “r” tabel, yaitu 0,948 > 0,361 dan “r” 

hitung hukuman > dari “r” tabel, yaitu 0,950 > 0,361 maka 

instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. 

 

 

 

 

2. Analisis Hasil Penelitian 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 yang 

digunakan adalah statistik deskriptif dengan rumus sebagai berikut: 

Mx = 
∑ 73

 

Keterangan:  

Mx       = Mean ∑     = Jumlah dari hasil perkalian antara Midpoint dari masing- masing     

interval dengan frekuensi  

n         = Jumlah data 

SD =  ∑ 2
74

 

Keterangan: 

SD      =  Standar Deviasi ∑ ²  = jumlah perkalian antara frekuensi dengan deviasi yang sudah 

dikuadratkan 

                                                           
73

 Retno Widyaningrum, Statistik (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 51. 
74

 Ibid. 92. 



45 

 

 

  = jumlah data 

Adapun teknik analisis data untuk menjawab pengajuan hipotesis 

dan rumusan masalah ketiga adalah menggunakan statistik Korelasi 

Koefisien Kontingensi (Contingency coefficient cerrelation) digunakan 

untuk dua buah variabel yang dikorelasikan berbentuk kategori.
75

 

Misalnya :  a.  Tinggi, cukup dan sedang 

  b.   Baik, cukup dan rendah 

  c.   Anak-anak, remaja dan dewasa. 

Rumusnya 

=  2

2+
2   dapat diperoleh    ∑ ( 0− 1)2

1
 

C =  Angka Indeks Korelasi Koefisien Kontingens 

2 = Angka Indeks Kai Kuadrat. 

= Number ofccases (jumlah data yang diobservasi). 

0= frekuensi observasi. 

1 = frekuensi teoritik, yang didapatkan dari 

Tabel 3.2 Koefisien Kontingensi 

 1 2 3 Total 

1 A B C Rn1 

2 D E F Rn2 

3 G H I Rn3 

Total Cn1 Cn2 Cn3 N 

 

Rn1 =  jumlah R (row/baris) 1 

Rn2 =  jumlah R (row/baris) 2 
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Rn3 = jumlah R (row/baris) 3 

Cn1 = jumlah C (colom/kolom) 1 

Cn2 = jumlah C (colom/kolom) 2 

Cn3 = jumlah C (colom/kolom) 3 

Misalkan pada  = a maka   =
1× 1

 

Pada  = e maka =
2× 2

  dan seterusnya.  

Mengubah angka indeks Korelasi Kontingensi C menjadi Angka Indeks 

Korelasi Phi, dengan rumus : ∅ =  1− 2
 

  Interpretasi: 

a. Merumuskan hipotesa (Ho dan Ha) 

b. Mengubah angka Indeks Korelasi Koefisien Kontingensi C  

menjadi angka Indeks Korelasi Phi, dengan rumus: ∅ =  1− 2
  

c. Menentukan db= n-nr dan dikonsultasikan dengan tabel nilai “r” 

Product Moment pada taraf signifikansi 5% atau 1%.  

d. Jika ∅0 ≥  ∅  maka Ho ditolak / Ha diterima 

Jika ∅0 <  ∅  maka Ho diterima / Ho ditolak. 

Tabel 3.7 

Pedoman untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi
76

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.20 

Sangat lemah atau sangat rendah 

sehingga korelasi itu diabaikan 

(dianggap tidak ada korelasi 

antara variabel X dan variabel Y). 

0.20 – 0.40 

Antara variabel X dan variabel Y 

terdapat korelasi yang lemah atau 

rendah. 

0.40 – 0.70 

Antara variabel X dan variabel Y 

terdapat korelasi yang sedang atau 

cukup. 

                                                           
76

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (PT. Raja Grafindo,1999), 180. 



47 

 

 

0.70 – 0.90 

Antara variabel X dan variabel Y 

terdapat korelasi yang kuat atau 

tinggi. 

0.80 – 1.00 

Antara variabel X dan variabel Y 

terdapat korelasi yang sangat kuat 

atau sangat tinggi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Di dalam bab ini dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data. Gambaran umum lokasi penelitian meliputi : sejarah, letak 

geografis, visi misi, tujuan, struktur organisasi, sarana prasarana, keadaan guru, 

keadaan siswa, dan profil singkat MI Mamba’ul Huda Ngabar Siman Ponorogo. 

Sedangkan deskripsi data meliputi: 1). Data tentang hukuman, 2). Data 

kedisiplinan siswa, dan 3). Data tentang korelasi antara hukuman dengan 

kedisiplinan siswa. 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MI Mamba’ul Huda Ngabar Siman Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo didirikan pada tahun 1946 oleh KH.Muhammad Thoyyib. Pada 

waktu itu namanya, Bustanul Ulum Al-Islamiyah (BUI) Ngabar. Sebagai 

cabang BUI Tegalsari.  

Tahun 1985 BUI Ngabar, berdiri sendiri lepas dari BUI Tegal sari 

dalam mendirikan madrasah ini beliau dibantu oleh tiga orang putranya 

yaitu: KH.Ahmad Thoyyib, KH.Ibrahim Thoyyib, dan Muhammad Ishak 

Thoyyib. Pada waktu itu Madrasah masuk sore hari (pukul 14.00 s/d 

puluk 17.00)  

Tahun 1958 BUI Ngabar diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah, waktu belajar dipindah pagi hari yang 

semula sore hari. Pada waktu itu kepala sekolah MI Mamba’ul Huda 
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adalah KH.Muhammad Ishak Toyyib. Beliau kemudian diganti oleh 

Abdul Rohman, Tarsis, dan Suhud.  

Pada tanggal 1 Juli 2006 pimpinan pondok pesantren Wali Songo 

beserta anggota yayasan mengangkat Hj. Sumitun sebagai kepala MI 

Mamba’ul Huda mengantikan Muhammad Suhud.  

Dan pada tanggal 01 Juli 2011 salah satu guru diangkat untuk 

mengantikan Hj. Sumitun sebagai kepala sekolah di MI Mamba’ul Huda 

Al- Islamiyah Ngabar Ponorogo. Yaitu M. Ali Syahadat, S.Ag sebagai 

kepala sekolah periode 2015 ini. 

2. Letak Geografis MI Mamba’ul Huda Ngabar Siman Ponorogo 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar secara geografis terletak di 

jalan Sunan Kalijaga no.9 Ngabar Siman Ponorogo. Dengan nomor 

telepon 0352-311302. Adapun batas-batasnya adalah 

a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Beton. 

b. Sebalah selatan tepat berbatasan dengan desa Demangan 

c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Winong 

d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Demangan 

Lingkungan alam sekitar MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

berdekatan dengan area pondok Wali Songo Ngabar, sehingga 

memberikan keuntungan pada bidang akademis, terutama pada bidang 

agama. Selain itu juga cukup jauh dari jalan raya yang membuat suasana 

belajar lebih nyaman, sehingga kegiatan pembelajaan tidak terganggu 

oleh kebisingan suara kendaraan bermotor. 
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3. Visi dan Misi, dan Tujuan MI Mamba’ul Huda Ngabar Siman Ponorogo 

MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah ngabar adalah lembaga pendidikan 

yang berada dibawah naungan kementrian agama RI. Dalam 

menyelenggarakan aktivitas akademisnya MI Mamba’ul Huda Al-

Islamiyah ngabar mempunyai otonomi yang nyata. Sehingga mampu 

membentuk dan membangun visi, misi, dan tujuan untuk menentukan 

langkah dan aspek terjang sekolah dalam upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

a. Visi 

“Menjadi lembaga pendidikan dasar Islam yang unggul dan berjiwa 

pesantren” 

b. Misi 

1) Membentuk generasi muslim yang berjiwa keikhlasan, 

kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah, dan 

kebebasan; 

2) Membentuk generasi yang bertaqwa, beramal sholeh, berbudi 

luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikiran bebas, 

berjiwa wiraswasta, dan cinta tanah air; 

3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, agar 

anak didik dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan 

potensi yang dimiliki; 
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4) Mengembangkan kemampuan dasar anak didik dalam ilmu 

pengetahuan, bahasa Arab, bahasa Inggris, keterampilan, dan 

seni; 

5) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih, dan 

indah.  

c. Tujuan MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo 

1) Pada tahun 2009 terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas sikap 

dan praktik kegiatan serta amaliyah keagamaan Islam warga 

madrasah dari pada sebelumnya. 

2) Pada tahun 2009 terjadi peningkatan kepedulian dan kesadaran 

warga madrasah terhadap keamanan, kebersihan, dan keindahan 

lingkungan madrasah dari pada sebelumnya. 

3) Pada tahun 2010 terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas 

sarana/prasarana dan fasilitas yang mendukung peningkatan 

prestasi akademik dan non akademik. 

4) Pada tahun 2010 terjadi peningkatan skor UAN/UASBN minimal 

rata-rata +1.00 dari standar yang ada. 

5) Pada tahun 2010, para peserta didik yang memiliki minat, bakat, 

dan kemampuan di bidang akademik dapat mengikuti lomba 

diberbagai tingkat. 

6) Pada tahun 2011, para peserta didik yang memiliki minat, bakat, 

dan kemampuan terhadap bahasa Arab dan bahasa Inggris 
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semakin meningkat dari sebelumnya, dan mampu menjadi MC 

dan berpidato dengan dua bahasa. 

7) Pada tahun 2010, memiliki tim olahraga minimal 3 cabang yang 

mampu menjadi finalis tingkat kecamatan dan tingkat lainnya. 

8) Pada tahun 2012, memiliki tim kesenian yang mampu tampil 

pada acara setingkat kecamatan dan tingkat lainnya. 

9) Pada tahun 2012, terjadi peningkatan manajemen partisipatif 

warga madrasah, diterapkannya manajemen pengendalian mutu 

madrasah. 

10) Pada tahun 2013, mampu mewujudkan madrasah yang bercitra 

positif, yang menjadi pilihan masyarakat. 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar ini 

susunan tertinggi yaitu Majlis Riyasatil Ma’had kemudian di bawahnya 

pimpinan pondok, setelah itu di bawahnya ada 2 cabang yaitu YPPW-

PPWS dan kepala madrasah yaitu bapak Ali Shayadat, S.Ag. di bawah 

pimpinan kepala madrasah ada wakamad 1, wakamad 2, TU, bendahara 

madrasah dan seterusnya dapat dilihat lampiran 9. 

5. Sarana dan Prasarana MI Mamba’ul Huda Ngabar Siman Ponorogo 

Sarana yang ada di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar terdiri 

dari: 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang TU, 13 ruang kelas, 1 

mushola, 1 laboratorium komputer, 1 perpustakaan, 1 ruang UKS, 6 toilet, 

lapangan sepak bola, selain itu juga tersedia 1 set drum band. 
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6. Keadaan guru 

Guru di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar cukup banyak. 

Dengan berjumlah 39 orang dan rincian jenjang pendidikan 3 orang guru 

berkualifikasi S2, 24 orang berkualifikasi S1, 1 orang pendidikan sarmud, 

1 orang pendidikan D2, dan 12 orang jenjang pendidikan SMA. 

7. Keadaan siswa 

MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah ngabar tahun 2011 terdiri dari 13 

kelas. Adapun rincian jumlah peserta didik per kelas dapat dilihat di 

lampiran 8. 

8. Profil singkat madrasah 

a. Nama Madrasah : MI MAMBA’UL HUDA NGABAR 

b. Status Akreditasi : B (Th. 2010) 

c. NSM  : 111235020060 

d. NPSN : 60714319 

e. Alamat : Jl. Sunan Kalijaga No.9 

f. Desa   : Ngabar 

g. Kecamatan : Siman 

h. Kabupaten : Ponorogo 

i. Provinsi : Jawa Timur 

j. Kode Pos : 63471 

k. Email : mimhngabar@gmail.com 

Madrasah ini berdiri sejak tahun 1946 dibawah naungan Pondok Pesantren 

Wali Songo Ngabar. Kurikulum yang digunakan mengacu pada 

mailto:mimhngabar@gmail.com
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Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional serta 

kurikulum muatan lokal kepesantrenan. Siswa/santri selain masyarakat 

sekitar juga berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, antara lain 

Bali, Sumatera, Sulawesi, Jakarta, Bekasi, Surabaya dan lain-lain  yang 

tinggal di asrama Pesantren Kecil. 

B. Deskripsi Data 

1. Data Tentang  Hukuman 

Untuk memperoleh data tentang hukuman di MI Mamba’ul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo tahun pelajaran 

2015/2016 peneliti mengambil skor dengan menyebar angket. Adapun 

hasil skor jawaban kedisiplinan dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 4.1 

 Data Tentang  Hukuman 
 

Hukuman frekuensi 

Menatap tajam 5 

Menegur 12 

Menghilangkan privelege 3 

Penahanan di kelas 5 

Hukuman badan 3 

Memberikan skor pelanggaran 2 

Jumlah 30 

 

 

2. Data Tentang Tingkat Kedisiplinan Siswa  

Untuk memperoleh data tentang kedisiplinan siswa di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo tahun pelajaran 

2015/2016 peneliti mengambil skor dengan menyebar angket. Adapun 

hasil skor jawaban kedisiplinan siswa  dapat dilihat pada tabel: 
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Tabel 4.2 

Data Tentang Tingkat Kedisiplinan Siswa 
 

Nilai Y F 

79 2 

78 1 

77 1 

76 3 

75 1 

73 1 

71 1 

68 2 

66 2 

42 1 

41 2 

40 1 

39 1 

38 2 

37 1 

36 1 

35 2 

34 2 

28 1 

27 1 

26 1 

30 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Data tentang  Hukuman Kelas V  MI Mamba’ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016 

Untuk memperoleh data tentang tingkat hukuman dan kedisiplinan 

siswa, peneliti menggunakan teknik tes yang disebarkan kepada 30 

siswa di kelas V. 
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Tabel 4.3 

Kategorisasi Hukuman Kelas V MI Mamba’ul Huda Al-
Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo 

 

Hukuman Frekuensi Persentase 

Menatap tajam 5 16.67% 

Menegur 12 40% 

Menghilangkan privilege 3 10% 

Penahanan di kelas 5 16.67% 

Hukuman badan 3 10% 

Memberikan skor pelanggaran 2 6.67% 

Jumlah 30 100% 

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa hukuman di 

kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar yang memiliki jenis hukuman 

menatap tajam sebanyak 5 siswa (16.67%), hukuman menegur sebanyak 

12 siswa (40%), hukuman menghilangkan privelege sebanyak 3 siswa 

(10%), hukuman penahanan kelas  sebanyak 5 siswa (16.67%), hukuman 

badan sebanyak 3 siswa (10%), dan hukuman memberikan skor 

pelanggaran sebanyak 2 siswa (6.67%). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis hukuman yang 

dominan dimiliki oleh  siswa kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar Siman  

Ponorogo adalah jenis hukuman menegur. Adapun hasil pengkategorian 

ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 5 dan 6. 
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2. Analisis Data tentang Tingkat Kedisiplinan siswa di Kelas V di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar  Siman Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2015/2016 

   Hasil pengumpulan data tentang tingkat kedisiplinan siswa 

dilakukan dengan cara menyebar angket kepada responden. Untuk skor 

jawaban setiap responden dapat dilihat pada lampiran 7. 

Untuk menentukan kategori nilai karakter siswa dalam penelitian 

ini terlebih dahulu menentukan mean dan standar deviasi yang 

dikemukakan oleh Karl Pearson, yaitu dengan langkah-langkah:
77

 

a. Membuat tabel perhitungan untuk mencari mean dan standar deviasi. 

Rincian tabel ini dapat dilihat pada lampiran 7. 

b. Mencari rata-rata (Mean) dari variabel Y 

My =
Ʃ � =  

1599

30
= 53.3  

c. Mencari standar deviasi dari variabel Y 

=  ∑ ( ′)2� −  ∑ ′�  2

 

=  1079

30
−  −17

30
 2

 

=  35.9666666667 − (−0.5666666667)2 

=  35.9666666667 − 0.321111113 

=  35.6455555537 

                                                           
77

 Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi (Yogyakarta: PustakaFelicha, 2013), 93-

95. 
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= 5.9703898996 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui My = 53.3 dan 

SDy = 5.9703898996. Untuk menentukan kategori tingkat 

kedisiplinan siswa kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar Siman 

Ponorogo itu tinggi, sedang, dan rendah dibuat pengelompokan skor 

dengan menggunakan patokan sebagai berikut:
78

 

Skor lebih dari My+1.SDy dikategorikan baik, skor kurang dari My-

1.SDy dikategorikan kurang, dan skor antara My-1.SDy sampai 

dengan My+1.SDy dikategorikan cukup. 

Adapun perhitungannya adalah: 

My+1.SDy = 53.3 + 1 x 5.9703898996 

    = 53.3 + 6,9703898996 

    = 59.2703898990 = 59 (dibulatkan) 

My-1.SDy = 53.3 − 1 x 5.9703898996 

    = 53.3 − 5.9703898996 

    = 47.3296101004 = 47(dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 59 

dikategorikan tinggi, sedangkan skor antara 47-59  dikategorikan nilai 

sedang, dan skor kurang dari 47 dikategorikan rendah. 

Untuk mengetahui secara terperinci tentang kategori kategori 

siswa kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar Siman Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

                                                           
78

 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 176 
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Tabel 4.4  

Kategorisasi Skor Nilai Kedisiplinan Siswa kelas IV MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Siman Ponorogo 

 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 Lebih dari 59 14 46.67% Tinggi 

2 Antara 47-59 - - Sedang  

3 Kurang dari 47 16 53.33% Rendah  

Jumlah 30 100%  

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa nilai 

kedisiplinan siswa kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar dalam 

kategori tinggi adalah sebanyak 14 siswa (46.67%), kategori sedang 

tidak ada, dan kategori rendah sebanyak 16 siswa (53.33%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa nilai karakter siswa 

kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar Siman Ponorogo tahun pelajaran 

2015/2016 yaitu rendah dengan jumlah persentase 53,33%. Hasil 

pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 5. 

3. Analisis Korelasi antara Hukuman dengan Kedisiplinan Siswa 

kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar Siman Ponorogo tahun 

pelajaran 2015/2016 

Untuk menganalisis data tentang hukuman dengan tingkat 

kedisiplinan siswa, peneliti menggunakan teknik perhitungan korelasi 

koefesien kontingensi. Perhitungan tersebut dijelaskan dengan 

langkah-langkah: 

Langkah 1 : Mentabulasikan nilai angket dan melakukan penskoran. 

(dapat dilihat pada lampiran 4) 
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Langkah 2 : Dari hasil tabulasi dan penskoran, maka selanjutnya 

memasukkan kategori jenis hukuman dan tingkat kedisiplinan siswa 

secara terperinci. 

Langkah 3 : Dari hasil penskoran dan pengkategorian masing-masing 

variabel, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan angka-angka 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Nilai Korelasi antara Hukuman dengan Kedisiplinan Siswa 

 

kategori 

hukuman 

Kedisiplinan 
Jumlah 

Tinggi sedang Rendah 

menatap tajam 3 0 2 5 

Menegur 7 0 5 12 

menghilangkan 2 0 1 3 

Penahanan 1 0 4 5 

hukuman badan 1 0 2 3 

memberi skor 0 0 2 2 

Jumlah 14 0 16 30 

 

Langkah 4 : Dari hasil perhitungan angka indeks korelasi “r”, maka 

langkah selanjutnya melakukan perhitungan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.6 

Perhitungan angka indeks korelasi 

 

Sel Fo Ft = 
Cn  x Rn

n
 Fo - Ft (Fo - Ft)

2 
(Fo − Ft)2

Ft
 

1 3 2.333333333 0.666667 0.444444 0.19047619 

 

 

Lanjutan Tabel 4.6 
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Sel Fo Ft = 
Cn  x Rn

n
 Fo - Ft (Fo - Ft)

2 
(Fo − Ft)2

Ft
 

2 0 0 0 0 0 

3 2 2.666666667 -0.66667 0.444444 0.166666667 

4 7 5.6 1.4 1.96 0.35 

5 0 0 0 0 0 

6 5 6.4 -1.4 1.96 0.30625 

7 2 1.4 0.6 0.36 0.257142857 

8 0 0 0 0 0 

9 1 1.6 -0.6 0.36 0.225 

10 1 2.333333333 -1.33333 1.777778 0.761904762 

11 0 0 0 0 0 

12 4 2.666666667 1.333333 1.777778 0.666666667 

13 1 1.4 -0.4 0.16 0.114285714 

14 0 0 0 0 0 

15 2 1.6 0.4 0.16 0.1 

16 0 0.933333333 -0.93333 0.871111 0.933333333 

17 0 0 0 0 0 

18 2 1.066666667 0.933333 0.871111 0.816666667 

total 30      4.888392857 

 

Langkah 5 : Setelah tabel 4.6 terisi semua dan didapatkan nilai ∑ Fo− Ft
2

Ft
 = X

2 
= 4.888392857 maka untuk analisa interpretasi harus 

diubah dahulu ke dalam nilai Koefesien Kontingensi, yaitu: 

C =    �2�2+�  =   4.888392857

4.888392857 + 30
   =   4.888392857

34.888392857
 

=  0.1401151631  = 0,3743196002 

Langkah 6 : Nilai C diubah dahulu ke dalam angka Indeks Korelasi Phi 

dengan rumus  ∅ =
C 1−C2

 = 
0,3743196002 1−0.3743196004 2

 

= 
0,3743196002 1−0.1401151631
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= 
0,3743196002 0,8598848369

 

= 
0,3743196002

0,9272997557
  

= 0.403666234  

= 0,404 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

Setelah nilai koefisien korelasi diketahui, untuk analisis interpretasi 

yaitu: Mencari db = n-nr = 30 - 2 = 28, kemudian dikonsultasikan dengan 

tabel nilai “r” Product Moment.
79

 Pada taraf signifikansi  5% untuk korelasi 

pola asuh orang tua dengan nilai karakter siswa diperoleh φ = 0,404 dan φ = 

0,361 maka  φ  > φ  sehingga Ho diolak dan Ha diterima. Dengan demikian, 

hipotesis dalam penelitian ini yakni terdapat korelasi positif antara hukuman 

dengan kedisiplinan siswa kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar Siman 

Ponorogo dapat diterima. 

Dikonsultasikan pada tabel 3.7, maka koefisien korelasi yang 

ditemukan sebesar 0,404 termasuk pada kategori sedang atau cukup. Jadi 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman yang digunakan  oleh 

guru memiliki hubungan dengan nilai kedisiplinan siswa. Hubungan atau 

korelasi positif berarti hubungannya bersifat searah, maksudnya semakin baik 

hukuman maka nilai kedisiplinan siswa juga baik. 

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

mendukung teori yang menjelaskan diberikannya hukuman adalah semata-

                                                           
79

 Retno Widyaningrum, Statistika  (Yogyakarta: Pustaka Felicha,2011), 138.  



63 

 

 

mata untuk mendidik peserta didik supaya peserta didik berperilaku 

disiplin. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Eli Sri Mulyanti dengan judul “Komparasi hasil 

belajar IPS antara kelas yang diberi reward dan punisment dan kelas yang 

tidak diberi pada siswa Kelas 4 Min Klagen Serut Jiwan Madiun Tahun 

Pelajaran 2013/2014” Ada perbedaan hasil belajar IPS antara kelas yang 

diberi reward dan punisment dan kelas yang tidak diberi pada siswa kelas 

4 MIN Klagen Serut Jiwan Madiun tahun pelajaran 2013/2014. Karena 

 (2,100) > �  (ɑ 0,05 = 1,686) ketentuan bila > dari �  

maka Ha diterima, Rifci Rosdiana Dewi, dengan judul “Studi korelasi 

kepribadian siswa dengan kedisiplinan siswa kelas III MI Ma’arif 

Singosaren Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012” Ada Korelasi yang 

signifikan antara kepribadian siswa dengan kedisiplinan siswa di MI 

Ma'arif Singosaren Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013. Berdasarkan 

perhitungan koefisien kontingensi diperoleh  0,650 korelasi, dan menolak 

penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Nuryani, dengan judul “Studi 

Korelasi Lingkungan Keluarga dengan Kedisiplinan Siswa Kelas V MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo Tahun Pelaajran 2011/2012” tidak terdapat 

korelasi posistif yang signifikan antara longkungan keluarga dengan 

kedisiplinan siswa kelas V Lengkong Sukorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 

2011/2012 dengan koefisien korelasi sebesar 0,3157393. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data dengan menggunakan teknik analisis statistik 

koefisien kontingensi dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Diketahui bahwa macam-macam hukuman di kelas V MI Mamba’ul Huda 

Ngabar yang memiliki jenis hukuman menatap tajam sebanyak 5 siswa 

(16.67%), hukuman menegur sebanyak 12 siswa (40%), hukuman 

menghilangkan privelege sebanyak 3 siswa (10%), hukuman penahanan 

kelas  sebanyak 5 siswa (16.67%), hukuman badan sebanyak 3 siswa 

(10%), dan hukuman memberikan skor pelanggaran sebanyak 2 siswa 

(6.67%). 

2. Tingkat kedisiplinan siswa kelas V  dalam kategori cukup (75-82) dengan 

frekuensi sebanyak 3 responden dari 15 responden. Sedangkan kategori 

tinggi (skor >82) 6 responden dan kategori rendah (skor <75) 6 

responden. 

3. Ada korelasiantara tingkat hukuman dengan kedisiplinan siswa kelas  V 

MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016. Karena φ = 0,404 dan φ = 0,361 maka  φ  > φ  sehingga Ho 

diolak dan Ha diterima. 
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B. Saran  

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Lembaga  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi dalam 

mengembangkan dan menciptakan program terkait penggunaan 

hukuman guna meningkatkan kedisiplinan siswa secara maksimal. 

2. Guru  

Kepada guru diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

meningkatkan kedisiplinan siswa. 

3. Peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya bisa meneliti tentang kesadaran diri dengan 

kedisiplinan siswa, pengikut dan ketaan dengan kedisiplinan siswa, dan 

alat pendidikan dengan kedisiplinan siswa. 
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