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ABSTRAK 

 

Ngaziza,UmiFatimatul.2017.UpayaMenumbuhkanSikapDisiplinSiswadi 

SekolahMelaluiSenamPagidiSDN1NologatenPonorogo.Skripsi.Fakultas 

TarbiyahdanIlmuKeguruanInstitutAgama IslamNegeri(IAIN)Ponorogo. 

Pembimbing:IzzaAliyatulMuna,M.Sc. 

Katakunci:Disiplin,Senam. 

Adanyapelajaranpendidikan jasmanidankesehatandisekolahadalahsalah 

satuusahauntukmeningkatkan kesegaranjasmanidanpenambahannilai-nilai 

sportivitasdilingkunganpendidikan.Nilai-nilaisportivitasyangterkandung dalam 

penjassalahsatunyaadalahkedisiplinan. DiSDN1NologatenPonorogoupayaguru untuk 

menumbuhkan  sikap disiplin siswa yaitu dengan kegiatan senam pagi. Kegiatan 

tersebut dimulaipadapukul 07.00 yangdiikuti olehsemua anggotasekolah. 

Ketikasenamberlangsungbanyaksekali siswayangramai sendiri,salingdorong,dan 

makanpermenkaretketikasenam. 

Tujuanadanyapenelitianiniadalah1)Untukmengetahuipelaksanaankegiatan 

senampagidisekolahuntukmenumbuhkansikapdisiplinsiswadiSDN1Nologaten 

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017;  2) Untuk mengetahui bagaimana kegiatan 

senambisamenumbuhkansikapdisiplinsiswadi SDN1Nologatentahunpelajaran 

2016/2017;3)UntukmengetahuiApasajakendaladansolusiyangdialamiguru dalam 

menumbuhkansikap  disiplinsiswadi SDN  1 NologatenPonorogo tahun 

pelajaran2016/2017. 

Dalampenelitianini,penelitimenggunakan pendekatankualitatif, jenis 

penelitianstudikasus,sebagaiinformanyaitukepalasekolah,guru,dansiswadi 

SDN1NologatenPonorogoTeknikpengumpulan datadenganmelaluiwawancara, 

observasi,dandokumentasi.Teknikanalisisdatamenggunakan konsepMilles& 

Huberman denganurutanlangkahreduksidata,penyajiandata,danpenarikan kesimpulan. 

Hasilpenelitianmenunjukkan:1)PelaksanaanKegiatan Senam PagidiSDN 1 

NologatenPonorogo dimulaisejaktahun2010.Kegiatantersebutdilaksanakan pada 
pukul07.00 padahari Selasa,Kamis, danSabtuyang diikutiolehseluruh anggota 
sekolah.2)ProsesKegiatanSenamdapatMenumbuhkanSikapDisiplinSiswadi 
SDN1Nologatenyaitudenganadanyasenampagigurumenumbuhkan kedisiplinan 
siswamelaluiperilakupenertiban seragamsetelahmelakukansenam,datangke 
sekolahlebihawal.3)Kendala danSolusiyangdialamiGurudalamMenumbuhkan 
SikapDisiplin SiswadiSDN1Nologaten Ponorogoadalahkurangnyakerjasama 
orangtua,Kemudian solusiyangdiambilsekolahadalahsebagaikepalasekolah 
ataupunguruharusmelatih ataumemberikancontohperilakudisiplindisekolah.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakangMasalah 

Soal paling besar di seluruh dunia adalah mengenali diri sendiri, sebab 

pengenalan diri menjadi pintu masuk bagi realisasi diri; realisasi dari eksistensi 

manusia. Sementara manusia menurut paham humanisme adalah titik pusat 

disemesta kehidupan ini. Artinya, segala sesuatu diukur dalam perspektif mata 

manusia. Oleh sebab itu, secara filsufis, usaha pengenalan diri manusia adalah 

fondasi dari laju kehidupan dan peradaban umat manusia.
1
 

Tampaknya membangun karakter sejak usia dini merupakan keniscayaan 

utama dalam pendidikan kita dewasa ini. Untuk itu perlu diberikan suatu uraian 

yang memadai terkait dengan kemungkinan pelaksanaannyaa. Karakter 

mempunyai kualitas positif seperti disiplin, peduli, adil, jujur, dan tanggung 

jawab. Membangun ciri karakter yang kuat tidaklah mudah. Dibutuhkan 

keberanian dan kerja keras seumur hidup. Pembentukan karakter merupakan 

upaya pembentukan sejumlah perilaku yang bersifat positif yang membutuhkan 

waktu yang panjang, dan tidak dapat dikerjakan secara instan.  

Salah satu kelemahan masyarakat kita adalah disiplin. “Jam Karet” adalah 

istilah lazim digunakan untuk menggambarkan betapa masyarakat kita terbiasa 

                                                           
1
Ihsana El-Khuluqo, Manajemen PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)(Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2015), vii. 
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untuk molor dari jadwal. Hal ini dapat dicermati dari berbagai  kegiatan yang ada 

di masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan, bahkan di sekolah. Seolah kata 

disiplin hanya menjadi idealitas yang indah untuk dibicarakan, tetapi tidak mudah 

untuk dilaksanakan.
2
 

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. Kedisiplinan dapat dilakukan dan diajarkan 

kepada anak di sekolah maupun di rumah dengan cara membuat semacam 

peraturan atau tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap anak. Peraturan dibuat 

secara fleksibel, tetapi tegas. Dengan kata lain, peraturan menyesuaikan dengan 

kondisi perkembangan anak, serta dilaksanakan dengan penuh ketegasan.
3
 

Disiplin merupakan pengaruh yang dirancang untuk membantu anak 

mampu menghadapi lingkungan. Disiplin 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. Disiplin tidak bisa dibangun secara instan. 

Dibutuhkan proses panjang agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat 

dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, penanaman disiplin harus dilakukan 

                                                           
2
Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2012), 142. 
3
Muhammad Fadlillah & Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

(Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2013) , 192. 
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sejak dini. Penanaman disiplin kepada seorang anak sangat bervariasi, bergantung 

kepada tahap perkembangan masing-masing anak.
4
 

Penanaman disiplin sejak dini dilandasi oleh kenyataan bahwa disiplin 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengarahkan kehidupan manusia 

untuk mencapai cita-cita. Tanpa adanya disiplin, maka seseorang tidak 

mempunyai patokan tentang apa yang baik dan buruk dalam tingkah lakunya. 

Akan tetapi, perlu dicatat bahwa disiplin semata-mata tidak cukup untuk 

menjamin tercapainya cita-cita untuk dapat hidup dengan baik. Sebab, disiplin 

semata-mata akan dapat mematikan daya kreasi maupun kreasi maupun inisiatif 

seseorang, sehingga pada akhirnya seseorang hanya akan berbuat sesuatu apabila 

diperintah. Disiplin yang terlalu ketat mungkin akan menyebabkan kesempitan 

dalam daya berpikir.
5
 

Sekolah yang memberlakukan peraturan terlalu ketat tanpa meletakkan 

kualitas emosional yang dituntut dalam hubungan interpersonal antara guru 

dengan murid dan sesama murid ataupun sesama guru akan menimbulkan rasa tak 

aman, ketakutan, serta keterpaksaan dalam perkembangan anak. Tetapi 

sebaliknya, sekolah yang dapat memperlakukan peraturan secara rapi yang 

dilandasi oleh kualitas emosional yang baik dalam hubungan guru dan murid atau 

lainnya, akan menghasilkan ketaatan yang spontan.
6
 

                                                           
4
Naim, Character Building: Optimalisasi Peran…,142. 

5
Ibid., 145. 

6
Ibid., 147. 
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Peraturan untuk menanamkan kedisiplinan dapat dilakukan mulai dari hal-

hal yang sederhana. Kemudian, yang tidak kalah penting ialah perilaku disiplin 

ini harus pula ditunjukkan oleh orang tua maupun pendidik itu sendiri. Apabila 

kita menghendaki anak didik kita untuk disiplin, kita pun mesti menunjukkan 

sikap disiplin di hadapan anak-anak.
7
 

Mendidik kedisiplinan pada anak merupakan proses yang dilakukan oleh 

orang tua dan guru sepanjang waktu. Oleh karena itu, disiplin harus dilakukan 

secara kontinu dan istiqomah. Disiplin yang dilakukan secara kontinu dan 

istiqamah akan membentuk suatu kebiasaan sehingga seorang individu akan 

dengan mudah untuk melakukannnya. Jadi, tujuan yang hendak dicapai dari 

pembentukan karakter disiplin bagi anak usia dini adalah membentuk anak 

berkepribadian baik dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Sedari 

dini, orang tua dan guru harus membentuk kedisiplinan anak pada semua aspek 

kehidupannya.
8
 

Tujuan mendisiplinkan adalah mengajarkan kepatuhan. Ketika kita 

melatih anak untuk mengalah, kita sedang mengajar mereka melakukan sesuatu 

yang benar untuk alasan yang tepat. Pada awalnya, disiplin yang terbentuk 

bersifat eksternal (karena diharuskan orang tua/lingkungan luar), tetapi kemudian 

menjadi sesuatu yang internal, menyatu ke dalam kepribadian anak sehingga 

disebut sebagai disiplin diri. Cara orang tua mengatur bagaimana anak berbicara 

                                                           
7
Fadlillah & Mualifatu Khorida,Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, 92-93. 

8
Novan Ardy Wiyani,Bina Karakter Anak Usia Dini (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), 42-

43. 
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dan bertindak terhadap orang lain perlu menjadi bagian dari diri anak sendiri 

sehingga ketika orang tua menghapus peraturan-peraturannya, perilaku akan terus 

menetap.
9
 

Hasil disiplin memang menyakitkan untuk jangka pendek, tetapi 

sesungguhnya menguntungkan untuk jangka panjang. Alasan orang tua ataupun 

guru tidak suka mendisiplinkan anak adalah menyakitkan dalam jangka waktu 

tersebut, tetapi disiplin akan memberikan hasil yang menguntungkan kehidupan 

anak di kemudian hari.
10

 

Seperti kita ketahui bahwa perkembangan olahraga di Indonesia 

mempunyai peranan yang sangat sangat penting dalam peningkatan prestasi anak 

bangsa. Selain itu, sangat penting adanya peningkatan pendidikan jasmani dan 

olahraga di lingkungan sekolah, pengembangan olahraga prestasi, upaya 

memasyarakatkan olahraga dan mengembangkan olahraga. Upaya peningkatan 

kesehatan sesungguhnya dapat dilakukan oleh setiap orang melalui kegiatan 

sederhana dan murah. Di samping pengaturan makan, penggunaan olahraga 

senam merupakan usaha sederhana dan murah untuk meningkatkan kesehatan 

asalkan disertai pengetahuan dan pengertian tentang olahraga tersebut dengan 

benar. 

Dalam mencapai perkembangan olahraga nasional pemerintah telah 

banyak memberikan usaha-usaha yang positif. Usaha untuk melestarikan olahraga 

                                                           
9
Naim, Character Building: Optimalisasi Peran…, 145. 

10
Ibid., 145. 
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ini telah dilakukan pemerintah dengan jalan memasukkan ke dalam lembaga 

pendidikan formal. Pada saat ini yang diutamakan adalah suatu prestasi tidak 

diperoleh begitu saja sebagai hadiah, tetapi haruslah melalui ketentuan yang harus 

dipenuhi dalam olahraga juga akan membimbing dan membentuk mental 

seseorang menjadi olahragawan.
11

 

Sejarah perkembangan senam di dunia dimulai sejak zaman Yunani kuno, 

sebelum Masehi, baik di dunia barat, di dunia timur maupun di timur tengah. 

Padaawalpermulaanabad ke-20, senammenjadirencanapendidikan di sekolah-

sekolahAmerika. 

FrederikJahnadalahbapakGymnastik, diamengkombinasikanlatihan-

latihangimnastikdenganpertunjukan-

pertunjukanpatriotik.Diajugamenemukanbeberapaperalatan senam, di 

antaranyaadalahpalang horizontal, palangsejajar, kuda-kudamelintang, 

danbaklompat.Bentuk-bentuktersebutkononberkembangdarilatihan yang 

digunakanolehbangsa 

Yunanikunountukmenaikidanmenuruniseekorkudadanpertunjukansirkus.Senambi

asadigunakan orang untukrekreasi, relaksasiataumenenangkanpikiran, 

                                                           
11

Nugroho, “OptimalisasiPelatihanKetahananOtot, 

KelincahansertaKeseimbangandalamOlahragaSenamLantaiuntukMeningkatkanPrestasiBelajardanKem

ampuanMelakukanSenamdenganbaikdanbenarpadasiswakelas X Semester II SMK 

MaospatiMagetanTahunPelajaran 2012/2013” JurnalIlmiahPendidikan, ISSN : 2354-5968,(Online), 

Tahun 2013. 
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biasanyaada yang melakukannya di rumah, di tempat fitness, di gymnasium dan 

di sekolah.
12

 

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muh Aziz Syaifuddindi 

MIN Begal Kedunggalar,diperoleh penjelasan bahwa upaya menumbuhkan 

kedisiplinan siswa dapat dilakukan melalui kegiatan olahraga. Teknik 

pengelolaan ekstrakurikuler di MIN Begal Kedunggalar menggunakan teknik 

cooperative controlyaitu melakukan kerjasama dengan peserta didik yang berupa 

perjanjian, serta teknik inner control yang berupa penjelasan tentang bentuk-

bentuk kedisiplinan yang dilakukan oleh peserta didik 

Di SDN 1 NologatenPonorogoterdapatrutinitassenampagiyang dilakukan 

sebelumbelmasukkelas yang diikutiolehsemuaanggotasekolah.Dari 

pengamatanpeneliti, banyaknilai-nilaikedisiplinan yang 

ditanamkanmelaluisenampagitersebut. Di 

antaranyaberlakutertibdanberbarissebelummelakukansenam, siswa diminta 

berperanaktifdanbersungguh-sungguhdalammelakukansenam. Selainitu, 

dilakukanpenertibankelengkapanseragamsekolah, melakukan kerja bakti 

mengambil sampah-sampah yang masih berserakan di sekitar halaman sekolah 

dan memberisanksibagipesertadidik yang datangterlambat. Penertiban juga 

dilakukan dalam kegiatan berbarissecaratertibuntukmasukkedalamkelas. Di 

samping itu, dari pihak guru pun juga mencontohkan perilaku-perilaku positif 

                                                           
12

Fis Andriyani, Dr. Olahraga Menjelaskan Senam Lantai (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 

2012), 3.  
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seperti berjabat tangan ketika datang ke sekolah, mengikuti senam dengan 

bersungguh-sungguh dan mengawasi siswa-siswanya agar selalu tertib dalam 

kegiatan tersebut.  

Dari pengamatan peneliti dilihat bahwa meskipun banyak upaya yang 

dilakukan pihak sekolah dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa, masih banyak 

siswa yang melanggar peraturan-peraturan tersebut, misalnya banyak siswa yang 

datang terlambat, banyak siswa yang terlihat kurang lengkap dalam berseragam, 

dan banyak siswa yang tidak bersungguh-sungguh bahkan ramai sendiri pada saat 

kegiatan senam berlangsung.
13

 

Berpijak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang bagaimana melalui senam pagi dapat membentuk kedisiplinan siswa di 

SDN 1 Nologaten Ponorogo, dengan judul: UPAYA MENUMBUHKAN SIKAP 

DISIPLIN SISWA DI SEKOLAH MELALUI SENAM PAGI DI SDN 1 

NOLOGATEN PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2016/2017. 

B. FokusPenelitian 

Penelitianinidifokuskanpadaupayamenumbuhkansikapdisiplinsiswa di 

sekolahmelaluikegiatansenampagi di SDN 1 Nologaten. 

C. RumusanMasalah 

                                                           
13

Hasilobservasi di SDN 1 Nologaten: Selasa, 1 November 2016. 



 

 

20 
 

1. Bagaimanapelaksanaankegiatansenampagi di SDN 1 Nologaten 

Ponorogotahunpelajaran 2016/2017? 

2. Bagaimanakegiatansenamdapatmenumbuhkansikapdisiplinsiswa di sekolah di 

SDN 1 Nologatentahunpelajaran 2016/2017? 

3. Apa saja kendala dan solusiyang dialami guru dalam menumbuhkan sikap 

disiplin siswa di SDN 1 Nologaten Ponorogotahunpelajaran 2016/2017? 

 

D. TujuanPenelitian 

Berdasarkanrumusanmasalah yang telahdisebutkan, makatujuanpeneliti 

yang ingindicapaiadalah: 

1. Untukmengetahuipelaksanaan kegiatan senampagi di sekolahuntuk 

menumbuhkan sikap disiplin siswa di SDN 1 Nologaten 

Ponorogotahunpelajaran 2016/2017. 

2. Untukmengetahuibagaimanakegiatansenambiasmenumbuhkansikapdisiplinsis

wadi  SDN 1 Nologatentahunpelajaran 2016/2017. 

3. Untukmengetahui apa saja kendala dan solusi yang dialami guru dalam 

menumbuhkan sikap disiplin siswa di SDN 1 Nologaten 

Ponorogotahunpelajaran 2016/2017. 

E. ManfaatPenelitian 
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1. Manfaatsecarateoritis 

a. Hasildaripenelitianinidiharapkanmampumemberikankontribusibagikeilmu

andalammengembangkankedisiplinanpadapesertadidik. 

b. Dapatdijadikansumbanganpemikiran di lembagapendidikan, baik formal 

maupun non formal. 

 

 

2. Manfaatsecarapraktis 

a. Bagilembaga yang bersangkutan, 

sebagaibahanpertimbangandanwacanakedepanbagikemajuandankeeksisanl

embaga. 

b. Bagi guru dan orang 

tuasebagaibahanmasukandanreferensidalamupayapembentukankedisiplina

npesertadidik. 

c. Bagipeneliti, sebagaisyaratuntukmengambilgelarkesarjanaan, 

jugauntukmenambahwawasanberfikirdanpengalamandalampenelitianserta

untukmegembangkanilmu yang telahdiperolehselamaini. 

d. Serta 

memberikaninspirasisekaligusmotivasibagipembacauntukmeningkatkanpe

mahamantentangpengembangandanpembentukankedisiplinananak. 

F. Sistematika Pembahasan 



 

 

22 
 

Sebagaigambaranpolapikerdalamkaryailmiahini, makapenulis data 

menyusunsistematikapembahasan yang terdiridariempatbab, yaitu : 

Bab I berisipendahuluan, dalambabinimenguraikanhal-halsebagaiberikut: 

latarbelakangmasalah, fokus penelitian, rumusanmasalah, tujuanpenelitian, 

manfaatpenelitian, kajianteoridantelaahhasilpenelitianterdahulu. 

Bab II berisikerangkateoritikkedisiplinandansenam.Bab II 

inidimaksudkanuntukmengetengahkanacuanteori yang 

dipergunakansebagailandasan yang 

dipergunakanuntukmelakukanpenelitiankualitatif. 

Bab III berisimotedepenelitian. Yaitu hal-hal sebagai berikut: 

pendekatandan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian, dansistematikapembahasan. 

Bab IV berisipenyajian data, babinimengemukakansecararinci data-data 

umum, antara lain sejarahberdirinya SDN 1 Nologaten, strukturorganisasi, 

saranaprasarana, visidanmisi, tujuanumumpendidikan. Sedangkan data 

khususmeliputi faktor-faktor yang membentukkedisiplinan di SDN 1 

Nologatendan proses 

bagaimanamelaluikegiatansenambiasmembentukkedisplinansiswa di SDN 1 

Nologaten. 



 

 

23 
 

Bab V merupakanhasil analisis masalah yang meliputi analisis 

tentangpelaksanaankegiatansenampagi di SDN 1 Nologaten Ponorogo, Analisis 

kendala dan solusiyang dialami guru dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa di 

SDN 1 Nologaten Ponorogo, Analisis 

pelaksanaankegiatansenamdapatmenumbuhkansikapdisiplinsiswa di sekolah di 

SDN 1 NologatenPonorogo. 

BAB VI merupakan titik akhir dari pembahasan skripsi 

tentangsimpulandansaransertapenutup yang terkaitdenganpenelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

1. Disiplin 

a. Pengertian  

Secara etimologi, kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu 

disciplina  dan discipulus yang berarti perintah dan murid. Jadi, disiplin 

adalah perintah yang diberikan oleh orang tua kepada anak atau guru 

kepada murid. Perintah tersebut diberikan kepada anak atau murid agar ia 

melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua atau guru. Webster’s 

NewWorld Dictionary mendefinisikan disiplin sebagai latihan untuk 

mengendalikan diri, karakter, dan keadaan secara tertib serta efisien. 

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat tiga arti 

disiplin, yaitu tata tertib, ketaatan, dan bidang studi.
14

 

Disiplin ialah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kedisiplinan dapat 

dilakukan dan diajarkan kepada anak di sekolah maupun di rumah dengan 

cara membuat semacam peraturan atau tata tertib yang wajib dipatuhi oleh 

                                                           
14

Novan Ardy Wiyani,Bina Karakter Anak Usia Dini (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), 42-

43. 

 



 

1 

setiap anak. Peraturan dibuat secara fleksibel, tetapi tegas. Dengan kata 

lain peraturan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan anak, serta 

dilaksanakan dengan penuh ketegasan. Apabila ada anak yang melanggar, 

harus menerima konsekuensi yang telah disepakati. Oleh karena itu, 

supaya peraturan dapat berjalan dengan baik, hendaknya orang tua 

maupun pendidik menyosialisasikan terlebih dahulu kepada anak-anak. 
15

 

Disiplin merupakan suatu aturan pendidikan. Kata “disiplin” 

menunjuk pada sejenis keterlibatan aturan dalam mencapai standar yang 

tepat dalam berperilaku atau melakukan aktifitas. Untuk jenis aktifitas itu 

sendiri dapat meliputi hal-hal yang sangat khusus, misalnya aktifitas 

dalam pendidikan saja, tetapi juga dapat meliputi serba aktifitas yaitu 

semua aktifitas dalam kehidupan. 

Tumbuhnya sikap kedisiplinan bukan merupakan peristiwa 

mendadak yang terjadi seketika. Kedesiplinan pada diri seseorang tumbuh 

tanpa adanya intervensi dari pendidik, dan itupun dilakukan secara 

bertahap, sedikit demi sedikit. Dengan bertambahnya lingkungan siswa 

yang semula hanya lingkungan keluarga dan setelah mereka memasuki 

sekolah lalu bertambah dengan lingkungan baru yaitu lingkungan sekolah, 

akan bertambah pula butir-butir kedisiplinan lain. Ketepatan datang di 

sekolah, mendengarkan bunyi bel sebagai salah satu bentuk peraturan 
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untuk masuk dan keluar kelas dalam kehidupan di sekolah, merupakan 

contoh bentuk kedisiplinan baru yang mempunyai corak,sifat dan daya 

laku yang berbeda dengan peraturan di dalam keluarga. Di sekolah, pada 

umumya peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siswa dituliskan dan 

diundangkan, disertai dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. 
16

 

Disiplin sangat penting artinya bagi anak. Oleh karena itu, disiplin 

harus dibentuk secara terus-menerus kepada anak. Ada tiga unsur 

kedisiplinan, antara lain kebiasaan, peraturan, dan hukuman. Disiplin yang 

dibentuk secara terus-menerus akan menjadikan disiplin tersebut menjadi 

kebiasaan. Peraturan merupakan pegangan bagi setiap orang dan 

komunitas. Dalam peraturan terdapat hadiah dan hukuman. Anak akan 

mendapat konsekuensi yang berimbang jika melanggar atau menunjukkan 

kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
17

 

Peraturan memiliki dua fungsi penting, yaitu fungsi pendidikan 

dan fungsi preventif. Dikatakan sebagai fungsi pendidikan sebab peraturan 

merupakan alat untuk memperkenalkan perilaku yang disetujui suatu 

kelompok kepada anak. Kemudian, dikatakan memiliki fungsi preventif 

karena peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. 

Peraturan dianggap efektif apabila setiap pelanggar atas peraturan tersebut 

mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Jika tidak, peraturan akan 
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kehilangan maknanya. Sementara hukuman adalah suatu sanksi yang 

diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan 

yang telah ditetapkan.
18

 

Pemberian hukuman dalam upaya penegakan disiplin memang 

perlu, kendati kadang-kadang hukuman kurang efektif dari ganjaran yang 

perlu diambil. Prinsip-prinsip hukuman antara lain: 1) Hukuman diberikan 

secara hormat dan penuh pertimbangan; 2) Berikan kejelasan/ alasan 

mengapa hukuman diberikan; 3) Hindarkan pemberian hukuman pada saat 

marah atau emosional; 4) Hukuman hendaknya diberikan pada awal 

kejadian dari pada akhirkejadian; 5) Hindari hukuman yang bersifat 

badaniah atau fisik; 6) Jangan menghukum kelompok/kelas jika kesalahan 

dilakukan olehseseorang; 7) Yakini bahwa hukuman sesuai dengan 

kesalahan; 8) Pelajari tipe hukuman yang diizinkan sekolah; 9) Konsisten 

dengan pemberian hukuman.
19

 

Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses 

panjang agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri 

seorang anak. Oleh karena itu, penanaman disiplin harus dilakukan sejak 

dini. Tujuannya adalah untuk mengarahkan anak agar mereka belajar 

mengenai hal-hal baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa. Jika 
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sejak dini sudah ditanamkan disiplin, mereka akan menjadikannya sebagai 

kebiasaan dan bagian dari dirinya.  

Penanaman disiplin sejak dini dilandasi oleh kenyataan bahwa 

disiplin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengarahkan 

kehidupan manusia untuk mencapai cita-cita. Tanpa adanya disiplin, maka 

seseorang tidak mempunyai patokan tentang apa yang baik dan buruk 

dalam tingkah lakunya. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa disiplin semata-

mata tidak cukup untuk menjamin tercapainya cita-cita untuk dapat hidup 

dengan baik. Sebab, disiplin semata-mata akan dapat mematikan daya 

kreasi maupun kreasi maupun inisiatif seseorang, sehingga pada akhirnya 

seseorang hanya akan berbuat sesuatu apabila diperintah. Disiplin yang 

terlalu ketat mungkin akan menyebabkan kesempitan dalam daya 

berpikir.
20

 

Sekolah yang memberlakukan peraturan terlalu ketat tanpa 

meletakkan kualitas emosional yang dituntut dalam hubungan 

interpersonal antara guru dengan murid dan sesama murid ataupun sesama 

guru akan menimbulkan rasa tak aman, ketakutan, serta keterpaksaan 

dalam perkembangan anak. Tetapi sebaliknya, sekolah yang dapat 

memperlakukan peraturan secara rapi yang dilandasi oleh kualitas 

                                                           
20

Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2012), 145. 



5 
 

 

emosional yang baik dalam hubungan guru dan murid atau lainnya, akan 

menghasilkan ketaatan yang spontan.
21

 

Peraturan untuk menanamkan kedisiplinan dapat dilakukan mulai 

dari hal-hal yang sederhana. Kemudian, yang tidak kalah penting ialah 

perilaku disiplin ini harus pula ditunjukkan oleh orang tua maupun 

pendidik itu sendiri. Apabila kita menghendaki anak didik kita untuk 

disiplin, kita pun mesti menunjukkan sikap disiplin di hadapan anak-

anak.
22

 

Segala aktivitas yang dilakukan oleh suatu institusi pendidikan, 

dalam hal ini sekolah, pada hakikatnya terkait dengan norma-norma. 

Artinya, kegiatan pendidikan yang meliputi, suasana sekolah, guru, dan 

siswa yang berpegang kepada ukuran norma hidup, nilai-nilai moral, 

ajaran, kesusilaan merupakan sumber norma di dalam sekolah. Sekolah 

sebagai lembaga pendidikan, berfungsi dan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi manusia, baik dalam peningkatan umum, 

maupun peningkatan pendidikan keimanan dan ketakwaan, hal itu menjadi 

tugas utama sekolah, bukan hanya tanggung jawab guru agama atau guru 

PPKN, tetapi juga tugas seluruh warga sekolah. 

Seorang guru memiliki keinginan agar semua muridnya patuh dan 

disiplin. Namun kadang-kadang tidak sedikit guru/pendidik yang ingin 
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menerapkan disiplin pada siswanya dengan cara yang berlebihan atau 

bahkan salah kaprah. Misalnya dengan cara mengancam siswa, 

menghukum siswa dengan cara yang kurang mendidik, 

membentak/memarahi siswa di depan umum, memberikan tugas yang 

berlebihan, atau bahkan ada yang masih menggunakan kekerasan fisik 

seperti memukul, menendang, menjewer, dsb.
23

 

Disiplin membantu anak menyadari apa yang diharapkan dan apa 

yang tidak diharapkan darinya dan membantunya bagaimana mencapai 

apa yang diharapkan. Disiplin akan terbentuk apabila disiplin itu diberikan 

oleh seorang yang memberikan rasa aman dan tumbuh dari pribadi yang 

berwibawa serta dicintai, bukan dari orang yang ditakuti dan berkuasa.
24

 

Kedisiplinan yang diterapkan di sekolah, terutama oleh guru akan 

optimal apabila diikuti dengan bentuk pembiasaan peserta didik untuk 

melakukan hal-hal yang positif. Sudah menjadi kesadaran bersama bahwa 

peningkatan mutu pendidikan melalui disiplin merupakan salah satu 

tuntutan kebutuhan bangsa. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh 

pemerintah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut, diantaranya 

adalah dengan dicanangkannya Gerakan Disiplin Nasional (GDN). 

Mengenalkan ide-ide dan pendekatan serta cara-cara baru dengan 

restrukturisasi dan rekayasa ulang, merupakan perwujudan dari upaya 
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tersebut, kesemuanya itu disatukan dalam bentuk manajemen strategik 

dalam pembinaan disiplin siswa di sekolah. 
25

 

Dalam pendidikan, mendisiplinkan peserta didik harus dimulai 

dengan pribadi guru yang disiplin, arif, dan berwibawa. Oleh karena itu, 

sekaranglah saatnya kita membina disiplin peserta didik dengan pribadi 

guru yang disiplin  pula. Dalam hal ini disiplin harus ditujukan untuk 

membantu peserta didik menemukan diri, mengatasi, mencegah timbulnya 

masalah disiplin, dan berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan 

bagi kegiatan pembelajaran, sehingga mereka mentaati segala peraturan 

yang telah ditetapkan. 

1) Pentingnya Disiplin  

Perilaku negatif sebagian remaja, pelajar, dan peserta didik pada akhir-

akhir ini telah melampaui batas kewajaran karena telah menjurus pada 

tindak melawan hukum, melanggar tata tertib, melanggar moral 

agama, kriminal, dan telah membawa akibat yang sangat merugikan 

masyarakat. Dalam menanamkan disiplin, guru bertanggungjawab 

mengarahkan, dan berbuat baik, menjadi contoh, sabar dan penuh 

pengertian. Guru harus mampu mendisiplinkan peserta didik dengan 

kasih sayang, terutama disiplin diri (self-discipline). Untuk 

kepentingan tersebut, guru harus mampu melakukan hal-hal sebagai 

berikut: a) Membantu peserta didik mengembangkan pola perilaku 
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untuk dirinya; b) Membantu peserta didik meningkatkan standar 

perilakunya; c) Menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat untuk 

menegakkan disiplin. 

2) Membina Disiplin Peserta Didik 

Mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang dapat dilakukan 

secara demokratis, yakni dari, oleh dan untuk peserta didik, sedangkan 

guru tut wuri handayani.
26

 

b. Ciri-Ciri Disiplin 

Ciri-ciri orang yang disiplin adalah sebagai berikut: 1) Tertib dan 

teratur; 2) Selalu menepati janji; 3) Mempunyai jadwal kegiatan; 4) 

Mematuhi peraturan; 5) Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya
27

 

c. Jenis –Jenis Kedisiplinan bagi Anak Usia Dini 

Ali Imron mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga jenis 

disiplin, antara lain disiplin yang dibangun berdasarkan konsep 

otoritarian, permissive, dan disiplin yang dibangun berdasarkan konsep 

kebebasan yangbertanggung jawab. Pada disiplin yang dibangun 

berdasarkan konsep otoritarian, anak usia dini dikatakan memiliki disiplin 
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yang tinggi manakala ia mau menuruti perintah orang tua atau gurunya. 

Dalam penerapannya, hukuman sering dipakai untuk memaksa, menekan, 

dan mendorong seorang anak untuk mematuhi atau mentaati peraturan. 

Anak usia dini yang diperlakukan disiplin secara otoriter akan menjadi 

kurang percaya diri dalam bergaul dengan teman sebayanya karena 

merasa ragu-ragu dengan apa yang dilakukannya dalam bergaul.
28

 

Dalam jenis disiplin yang dibangun berdasarkan konsep 

permissive, anak usia dini haruslah diberikan kebebasan seluas-luasnya di 

dalam rumah maupun di lingkungan. Peraturan yang berlaku di rumah 

atau lingkungan, dilonggarkan dan tidak perlu mengikat. Anak dibiarkan 

berbuat apa saja sepanjang perbuatan itu menurutnya baik. Penerapan 

disiplin permissive yang cenderung memberikan kebebasan untuk berbuat 

apa saja sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Penerapan 

disiplin ini juga dapat mengakibatkan anak mengalami kebingungan 

dalam mengambil tindakan apabila mengalami suatu kesulitan. 

Bagaimanapun juga anak tetap membutuhkan arahan dan bimbingan dari 

orang tuanya untuk mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. 
29

 

Menurut penulis, menerapkan jenis disiplin berdasarkan konsep 

kebebasan yang bertanggung jawab kepada anak usia dini sangatlah tepat. 
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Hal ini disebabkan dalam penerapannya terdapat nilai-nilai demokratis, 

yaitu menekankan hak anak-anak untuk menentukan pilihannya dalam 

berbuat dan kewajiban anak untuk menerima konsekuensi dari 

perbuatannya. Kebebasan jenis ini juga dikenal dengan sebutan kebebasan 

terbimbing. Terbimbing karena dalam melakukan kebebasan 

diaksentuasikan kepada hal-hal yang destruktif, anak usia dini akan 

dibimbing kembali kea rah yang konstruktif.
30

 

d. Peran Guru dalam Mendisiplinkan Peserta Didik 

Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian 

materi pembelajaran, tetapi lebih dari itu, guru harus membentuk 

kompetensi dan pribadi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus 

senantiasa mengawasi perilaku peserta didik, terutama pada jam-jam 

sekolah, agar tidak terjadi penyimpangan perilaku atau tindakan yang 

indisiplin. Untuk kepentingan tersebut, dalam rangka mendisiplinkan 

peserta didik guru harus mampu menjadi pembimbing, contoh atau 

teladan, pengawas, dan pengendali seluruh perilaku peserta didik.  

Sebagai pembimbing, guru harus berupaya untuk membimbing dan 

mengarahkan perilaku peserta didik kearah yang positif, dan menunjang 

pembelajaran. Sebagai contoh atau teladan, guru harus memperlihatkan 

                                                           
30

Wiyani, Bina Karakter…, 48. 



11 
 

 

perilaku disiplin yang baik kepada peserta didik, karena bagaimana 

peserta didik akan berdisiplin kalau gurunya tidak menunjukkan sikap 

disiplin. Sebagai pengawas, guru harus senantiasa mengawasi seluruh 

perilaku peserta didik, terutama pada jam-jam efektif sekolah, sehingga 

kalau terjadi pelanggaran disiplin, dapat segera teratasi. Sebagai 

pengendali, guru harus mampu mengendalikan seluruh perilaku peserta 

didik di sekolah. Dalam hal ini guru harus mampu secara efektif 

menggunakan alat pendidikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, baik 

dalam memberikan hadiah ataupun hukuman terhadap peserta didik. 
31

 

e. Menjadi Teladan bagi Peserta Didik 

Guru merupakan teladan bagi peserta didik dan semua orang yang 

menganggap dia sebagai guru. Menjadi teladan merupakan sifat dasar 

kegiatan pembelajaran, dan ketika seorang guru tidak mau menerima 

ataupun menggunakannya secara konstrutif maka telah mengurangi 

keefektifan pembelajaran. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang 

dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di sekitar 

lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebgai guru. 

Sehubungan itu, beberapa hal di berikut ini perlu mendapat perhatian dan 

bila perlu didiskusikan para guru, yaitu: 1) Sikap dasar: postur psikologis 

yang akan nampak dalam masalah-masalah penting, seperti keberhasilan, 
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kegagalan, kebenaran, hubungan antar manusia, agama, pekerjaan, dan 

diri; 2) Bicara dan gaya bicara: penggunaan bahasa sebagai alat berpikir; 

3) Kebiasaan bekerja: gaya yang dipakai seseorang dalam bekerja yang 

ikut mewarnai kehidupannya; 4) Sikap melalui pengalaman dan 

kesalahan: pengertian antara hubungan dan luasnya pengalaman dan nilai 

serta tidak mungkinnya mengelak dari kesalahan; 5) Pakaian: merupakan 

perlengkapan pribadi yang amat penting dan menampakkan ekspresi 

seluruh kepribadian; 6) Hubungan kemanusiaan: diwujudkan dalam semua 

pergaulan manusia, intelektual, moral, keindahan, terutama bagaimana 

berperilaku; 7) Proses berpikir: cara yang digunakan oleh pikiran dalam 

menghadapi dan memecahkan masalah; 8) Perilaku neurotis: suatu 

pertahanan yang dipergunakan untuk melindungi diri dan bisa juga untuk 

menyakiti orang lain; 9) Selera: pilihan yang secara jelas merefleksikan 

nilai-nilai yang dimiliki oleh pribadi yang bersangkutan; 10) Keputusan: 

keterampilan rasional dan intuitif yang dipergunakan untuk menilai setiap 

situasi; 11) Kesehatan: kualitas tubuh, pikiran dan semangat yang 

merefleksikan kekuatan, prespektif, sikap tenang, antusias dan semangat 

hidup; 12) Gaya hidup secara umum: apa yang dipercaya oleh seseorang 

tentang setiap aspek kehiduoan dan tindakan untuk mewujudkan 

kepercayaan itu. 
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Secara teoritis, menjadi teladan merupakan bagian integral dari 

seorang guru, sehingga menjadi guru berarti menerima tanggungjawab 

untuk menjadi teladan. Oleh karena itu, tugas guru adalah menjadikan 

peserta didik sebagai peserta didik, sesuai dengan potensi dan kemampuan 

yang dimilikinya, bukan memaksakan kehendak. Guru yang baik adalah 

guru yang menyadari kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa 

yang dimilikinya, kemudian menyadari kesalahan ketika memang 

bersalah. Kesalahan perlu diikuti dengan sikap merasa dan berusaha untuk 

tidak mengulanginya. Dengan kata lain, guru yang baik adalah guru yang 

sadar diri, menyadari kelebihan dan kekurangannya.
32

 

f. Pembinaan Disiplin Peserta Didik 

Pembinaan peserta didik merupakan salah satu kajian dalam 

memahami manajemen peserta didik. Dalam mempelajari pembinaan 

peserta didik, kita dapat menganalisis: 1) Disiplin kelas; 2) Tahapan 

untuk membantu mengembangkan disiplin yang baik di kelas; 3) 

Penanggulangan pelanggaran disiplin; (4) Membentuk disiplin sekolah.  

1) Disiplin kelas 

Ketertiban menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti 

peraturan atau tata tertib karena didorong oleh sesuatu yang datang dari 

luar. Sedangkan disiplin menunjuk kepada kepatuhan seseorang dalam 

mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya 

kesadaran yang ada pada kata hatinya. Dengan demikian disiplin kelas 

adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya tergabung guru 

dan siswa taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Dengan disiplin 

para siswa bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan 
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menjauhi larangan tertentu. Kesadaran semacam ini harus dipelajari dan 

harus secara sabar diterima dalam rangka memelihara kepentingan 

bersama atau memelihara kelancaran tugas-tugas sekolah. Satu 

keuntungan lain dari adanya disiplin adalah siswa belajar hidup dengan 

pembiasaan yang baik, positif, dan bermanfaat bagi dirinya dan 

lingkungannya. 

Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan disiplin kelas yang 

baik. Kelas dinyatakan disiplin apabila siswanya patuh pada aturan/tata 

tertib yang ada, sehingga dapat terlihat secara optimal dalam kegiatan 

belajar. 
33

 

2) Tahapan untuk membentuk disiplin yang baik dalam kelas 

Ada beberapa langkah untuk membantu mengembangkan disiplin 

yang baik di kelas, yaitu: 

a) Perencanaan 

Ini meliputi membuat aturan dan prosedur, dan 

menentukankonsekuen untuk aturan yang dilanggar.  

 

b) Mengajar siswa bagaimana mengikuti aturan 

Pekerjaan ini harus dimulai pada hari pertama masuk kelas. 

Minggu pertama dalam kelas adalah masa kritis dalam 

mengembangkan pola-pola disiplin yang efektif dan komunikasi 

ruang baik antara guru dan siswa. Dalam rangkaian sistem 

pengelolaan kelas yang sukses, guru harus mempertahankan 

disiplin dan komunikasi yang baik. 
34

 

c) Penanggulangan pelanggaran disiplin 

Penanggulangan pelanggaran disiplin kelas perlu dilaksanakan 

secara penuh kehati-hatian. Cara-cara penanggulangan 

dilaksanakan secara bertahap dengan tetap memperhatikan jenis 

gangguan yang ada dan siapa pelakunya, apakah dilakukan oleh 

individu atau kelompok. Langkah tersebut mulai dari tahapan 

pencegahan sampai pada tahapan penyembuhan.
35
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3) Membentuk disiplin sekolah 

Sekolah yang tertib, aman, dan teratur merupakan prasyarat agar siswa 

dapat belajar secara optimal. Kondisi semacam ini dapat terjadi jika 

disiplin di sekolah berjalan dengan baik. Kedisiplinan siswa dapat 

ditumbuhkan jika sekolah menunjukkan kedisiplinan. Siswa baru akan 

menyesuaikan diri dengan situasi sekolah. Jika situasi sekolah disiplin, 

siswa akan ikut disiplin. Kepala sekolah memegang peran penting 

dalam membentuk disiplin sekolah, mulai dari merancang, 

melaksanakan, dan menjaganya. 

a) Bagaimana Cara Merancang Kedisiplinan Sekolah?  

(1) Penyusunan rancangan harus melibatkan guru,staf 

administrasi, wakil siswa, dan wakil orang tua siswa, dengan 

ikut menyusun, diharapkan mereka merasa bertanggung jawab 

atas kelancaran pelaksanaannya. 

(2) Rancangan harus sesuai dengan misi dan tujuansekolah. 

Artinya, disiplin yang dirancang harus dijabarkan dati tujuan 

sekolah. 

(3) Rancangan harus singkat dan jelas, sehingga mudah dipahami. 

Jika rancangan cukup panjang perlu dibuat rangkumannya. 

(4) Ramcangan harus memuat secara jelas daftar perilaku yang 

dilarang beserta sanksinya. Sanksi yang diterapkan harus yang 

bersifat mendidik dan telah disepakati siswa, guru, dan wakil 

orangtua siswa.  
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(5) Peraturan yang telah disepakati bersama harus 

disebarluaskan,misalnya melalui rapat, surat pemberitahuan, 

sehingga semua pihak terkait memahaminya.  

(6) Kegiatan yang terkait dengan aktivitas siswa harus diarahkan 

dalam pembentukan disiplin sekolah.
36

 

b) Jika rencana sudah jadi, bagaimana agar dapat terlaksana dengan 

baik? 

Peraturan dapat terlaksana dengan baik, perlu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut:  

(1) Memasyarakatkan peraturan tersebut, sehingga mendapat 

dukungan berbagai pihak. 

(2) Yakinkan guru, siswa dan orangtua bahwa peraturan tersebut 

dapat menumbuhkan kedisiplinan warga sekolah. 

(3) Berilah kepercayaan kepada guru, staf administrasi untuk 

melaksanakan kedisiplinan sehari-hari. 

(4) Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan. 

(5) Menjadi teladan, dengan berperilaku disiplin sesuai dengan 

peraturan, di setiap tempat dan setiap waktu. 

(6) Segera atasi jika ada pelanggaran, dengan menetapkan sanksi 

secara konsisten. Dorong guru untuk memberi peringatan jika 

tampak ada gejala penyimpangan dari siswa. 
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(7) Secara periodik dilakukan peninjauan kembali, untuk 

mengetahui apakah peraturan tersebut masih cocok atau perlu 

penyempurnaan.
37

 

g. Seni Mendisiplinkan Anak 

Menurut hemat penulis, ada beberapa seni mendisiplinkan anak, 

diantaranya: 

1) Berikan aturan pada anak, tetapi imbangi dengan curahan kasih sayang 

yang lebih besar lagi. Adanya kasih sayang dan perhatian yang besar, 

akan membuat anak merasa bahwa dirinya tidak sendiri, diperhatikan 

oleh orang-orang yang menyayanginya, dan baginya mematuhi 

perintah orang yang menyayangi adalah sebuah kewajaran. 

2) Disiplin sebagai bagian dari pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal 

ini, orang tua menggunakan kebijaksanaan untuk mengajarkan nilai-

nilai yang memperlihatkan betapa seorang anak dapat menentukan 

pilihannya sendiri dengan baik. Sedangkan disiplin sebagai 

pengajaran, memungkinkan orang dewasa untuk memandang sifat 

anak yang kurang menyenangkan sebagai kesempatan untuk 

mengadakan perubahan. Dengan begitu orang dewasa bisa 

mengembangkan sikap positif terhadap anak, menghilangkan kata-kata 

hinaan pada perilaku yang kurang menyenangkan. 
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3) Tanamkan bahwa disiplin itu sebagai sesuatu yang penting. Orang 

tua/guru harus meyakinkan anak bahwa disiplin merupakan bagian 

penting pembentuk karakter. Disiplin dapat memberi anak rasa aman, 

disiplin membantu anak menghindari perasaan bersalah dan rasa malu 

akibat perilaku yang salah. Disiplin sangat diperlukan anak karena 

anak akan mengerti konsep mana yang boleh dilakukan dan mana 

yang tidak boleh dilakukan, anak memiliki penyesuaian pribadi dan 

sosial yang baik serta pengendalian diri yang baik. 

4) Pengenalan secara tegas mana yang benar dan mana yang salah. Anak 

harus diajarkan batasan pedoman yang tegas agar anak mengerti 

seberapa jauh ia harus berperilaku dan kapan harus berhenti. Perlu 

diperhatikan bahwa proses pengenalan baik dan buruk dilakukan 

dengan cara yang menyenangkan serta dilakukan kepuasan pada anak. 

5) Pentingnya motivasi. Orang tua dan guru harus memberikan motivasi 

agar anak mempertahankan tingkah laku yang baik. Sementara 

perilaku yang kurang baik tidak mendapat pujian, dengan demikian 

anak akan merasa bahwa tingkah laku yang buruk itu tidak diinginkan 

karena tidak memberikan kepuasan dan tidak sesuai dengan norma 

sekitarnya.  

6) Ajarkan disiplin sejak dini. Menurut Gunarsa, mengajarkan nilai 

disiplin sejak dini dimaksudkan agar lebih mengakar pada anak 

sehingga akan menjadi suatu kebiasaan. Sedangkan menurut Edwards, 
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orang tua sebaiknya mengendalikan anak yang sulit diatur selagi 

mereka masih kecil, karena perilaku yang sulit diatur akan terbawa 

sampai mereka dewasa. Anak usia 3-6 tahun dalam perkembangannya 

termasuk masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal adalah 

merupakan masa usia dini. Berns menyatakan salah satu tugas 

perkembangan pada masa kanak-kanak adalah mengembangkan 

kesadaran untuk mematuhi aturan meskipun tidak ada figur otoritas.
38

 

Sedangkan menurut Reisman dan Payne mengemukakan strategi umum 

mendisiplinkan peserta didik sebagai berikut: 

1) Konsep diri (self-concept); strategi ini menekankan bahwa konsep-

konsep diri peserta didik merupakan faktor penting dari setiap 

perilaku. Untuk menumbuhkan konsep diri, guru disarankan bersikap 

empatik, menerima, hangat, dan terbuka, sehingga peserta didik dapat 

mengeksplorasikan pikiran dan perasaannya dalam memecahkan 

masalah.  

2) Keterampilan berkomunikasi (communication skills); guru harus 

memiliki keterampilan komunikasi yang efektif agar mampu 

menerima semua perasaan, dan mendorong timbulnya kepatuhan 

peserta didik. 

3) Konsekuensi-konsekuensi logis dan alami (natural and logical 

consequences); perilaku-perilaku yang salah terjadi karena peserta 
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didik telah mengembangkan kepercayaan yang salah terhadap dirinya. 

Hal ini mendorong munculnya perilaku-perilaku salah. Untuk itu, guru 

disarankan: a) menunjukkan secara tepat tujuan perilaku yang salah, 

sehingga membantu peserta didik dalam mengatasi perilakunya, dan b) 

memanfaatkan akibat-akibat logis dan alami dari perilaku yang salah. 

4) Klarifikasi nilai (values clarification); strategi ini dilakukan untuk 

membantu peserta didik dalam menjawab pertanyaannya sendiri 

tentang nilai-nilai dan membentuk sistem nilainya sendiri.  

5) Analisis transaksional (transactional analysis); disarankan agar guru 

bersikap dewasa, terutama apabila berhadapan dengan peserta didik 

yang menghadapi masalah.  

6) Terapi realitas (reality therapy); guru perlu bersikap positif dan 

bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan di sekolah, dan 

melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran. 

7) Disiplin yang terintregasi (assertive discipline);  guru harus mampu 

mengendalikan, mengembangkan dan mempertahankan peraturan, dan 

tata tertib sekolah, termasuk pemanfaatan papan tulis untuk 

menuliskan nama-nama peserta didik yang berperilaku menyimpang.  

8) Modifikasi perilaku (behavior modification); guru harus menciptakan 

iklim pembelajaran yang kondusif, yang dapat memodifikasi perilaku 

peserta didik.  
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9) Tantangan bagi disiplin (dare to discipline); guru harus cekatan, 

terorganisasi, dan tegas dalam mengendalikan disiplin peserta didik.
39

 

h. Manfaat Kedisiplinan bagi Anak  

Hurlock mengemukakan bahwa kedisiplinan diperlukan untuk 

perkembangan anak karena disiplin memenuhi kebutuhan tertentu sebagai 

berikut: 

1) Disiplin memberi anak rasa aman dengan memberitahukan apa yang 

boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. 

2) Disiplin memungkinkan anak hidup menurut nilai-nilai tertentu yang 

berlaku di masyarakat. 

3) Dengan disiplin, anak belajar bersikap menurut cara yang akan 

mendatangkan pujian yang akan ditafsirkan anak sebagai tanda kasih 

sayang dan penerimaan. 

4) Disiplin yang sesuai dengan perkembangan anak berfungsi sebagai 

pendorong ego yang membuat anak mencapai apa yang diharapkan 

darinya.  

Tujuan mendisiplinkan adalah mengajarkan kepatuhan. Ketika kita 

melatih anak untuk mengalah, kita sedang mengajar mereka melakukan 

sesuatu yang benar untuk alasan yang tepat. Pada awalnya, disiplin yang 
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terbentuk bersifat eksternal (karena diharuskan orang tua/lingkungan luar), 

tetapi kemudian menjadi sesuatu yang internal, menyatu ke dalam 

kepribadian anak sehingga disebut sebagai disiplin diri. Cara orang tua 

mengatur bagaimana anak berbicara dan bertindak terhadap orang lain 

perlu menjadi bagian dari diri anak sendiri sehingga ketika orang tua 

menghapus peraturan-peraturannya, perilaku akan terus menetap.
40

 

Hasil disiplin memang menyakitkan untuk jangka pendek, 

tetapisesungguhnya menguntungkan untuk jangka panjang. Alasan orang 

tua ataupun guru tidak suka mendisiplinkan anak adalah menyakitkan 

dalam jangka waktu tersebut, tetapi disiplin akan memberikan hasil yang 

menguntungkan kehidupan anak di kemudian hari.
41

 

2. Senam  

a. Sejarah Senam 

Sejarah perkembangan senam di dunia dimulai sejak zaman 

Yunani kuno, sebelum Masehi, baik di dunia barat, di dunia timur maupun 

di timur tengah.  Pada awal permulaan abad ke-20, senam menjadi 

rencana pendidikan di sekolah-sekolah Amerika. 
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Frederik Jahn adalah bapak Gymnastik, dia mengkombinasikan 

latihan-latihan gymnastik dengan pertunjukan-pertunjukan patriotik. Dia 

juga menemukan beberapa peralatan senam, di antaranya adalah palang 

horizontal, palang sejajar, kuda-kuda melintang, dan bak lompat. Bentuk-

bentuk tersebut konon berkembang dari latihan yang digunakan oleh 

bangsa Yunani kuno untuk menaiki dan menuruni seekor kuda dan 

pertunjukan sirkus. Senam biasa digunakan orang untuk rekreasi, relaksasi 

atau menenangkan pikiran, biasanya ada yang melakukannya di rumah, di 

tempat fitness, di gymnasium dan di sekolah.
42

 

b. Pengertian Senam  

Istilah senam berasal dari bahasa Yunani purba yaitu "Gymnos" 

yang berarti telanjang. Alasan diartikan telanjang karena orang-orang 

Yunani zaman dahulu tidak memakai baju. Sedangkan istilah senam yang 

lain yaitu "Gymnastic". Arti Gymnastic yaitu gerak badan atau olahraga 

baik untuk kesegaran jasmani maupun untuk mencapai prestasi yang 

setinggi-tingginya. Senam juga dapat diartikan sebagai aktivitas fisik yang 

dilakukan baik sebagai cabang olahraga tersendiri maupun sebagai latihan 

untuk cabang olahraga lainnya. 
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Berlainan dengan cabang olahraga lain umumnya yang mengukur 

hasil aktivitasnya pada objek tertentu, senam mengacu pada bentuk gerak 

yang dikerjakan dengan kombinasi terpadu dan menjelma dari setiap 

bagian anggota tubuh dari komponen-komponen kemampuan mototik 

seperti: kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelentukan, agilitas, dan 

ketepatan. 

Seperti kita ketahui bahwa perkembangan olahraga di Indonesia 

mempunyai peranan yang sangat sangat penting dalam peningkatan 

prestasi anak bangsa. Selain itu, sangat penting adanya peningkatan 

pendidikan jasmani dan olahraga di lingkungan sekolah, pengembangan 

olahraga prestasi, upaya memasyarakatkan olahraga dan mengembangkan 

olahraga. Upaya peningkatan kesehatan sesungguhnya dapat dilakukan 

oleh setiap orang melalui kegiatan sederhana dan murah. Di samping 

pengaturan makan, penggunaan olahraga senam merupakan usaha 

sederhana dan murah untuk meningkatkan kesehatan asalkan disertai 

pengetahuan dan pengertian tentang olahraga tersebut dengan benar. 

Dalam mencapai perkembangan olahraga nasional pemerintah 

telah banyak memberikan usaha-usaha yang positif. Usaha untuk 

melestarikan olahraga ini telah dilakukan pemerintah dengan jalan 

memasukkan ke dalam lembaga pendidikan formal. Pada saat ini yang 

diutamakan adalah suatu prestasi tidak diperoleh begitu saja sebagai 
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hadiah, tetapi haruslah melalui ketentuan yang harus dipenuhi dalam 

olahraga juga akan membimbing dan membentuk mental seseorang 

menjadi olahragawan.
43

 

c. Senam Pagi Indonesia 

Senam Pagi Indonesia merupakan salah satu jenis olahraga senam 

yang termasuk kelompok senam umum. Senam umum adalah suatu jenis 

olahraga senam yang memiliki cirri khas tersendiri, yaitu mudah, murah, 

meriah, dan manfaat.  

Sesuai dengan namanya, Senam Pagi Indonesia biasanya dilakukan 

pada pagi hari saat matahari mulai bersinar dan keadaan udara masih 

segar. Gerakan senam ini cocok dilakukan sebelum kita melakukan 

aktivitas sehari-hari. Setelah melakukan senam pagi hari, tubuhmu akan 

terasa bugar sepanjang hari. Gerakan Senam ini terdiri atas latihan inti dan 

latihan pernapasan. Pada latihan inti terdapat tujuh bentuk latihan yang 

dilakukan sebanyak dua set berturut-turut. Set kedua diakhiri dengan 

latihan pernapasan.
44

 

                                                           
43

Nugroho, “Optimalisasi Pelatihan Ketahanan Otot, Kelincahan serta Keseimbangan dalam 

Olahraga Senam Lantai untuk Meningkatkan Prestasi Belajar dan Kemampuan Melakukan Senam 

dengan baik dan benar  pada siswa kelas X Semester II SMK Maospati Magetan Tahun Pelajaran 

2012/2013” Jurnal Ilmiah Pendidikan, ISSN : 2354-5968,(Online), Tahun 2013. 
44

Asep Kurnia Anggara, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk kelas VII 

(Grafindo Media Pratama, 2006), 66. 



26 
 

 

  

d. Ciri-Ciri Senam 

1) Gerakan-gerakannya selalu dibuat atau diciptakan dengansengaja. 

2) Gerakan-gerakannya harus selalu berguna untuk mencapai tujuan 

tertentu, meningkatkan kelenturan, memperbaiki sikap dan gerak atau 

keindahan tubuh, menambah keterampilan, meningkatkan keindahan 

gerak, meningkatkan kesehatan tubuh. 

3) Gerakannya harus selalu tersusun dan sistematis.
45

 

e. Jenis-Jenis Senam 

1) Senam Si Buyung, yaitu senam yang digunakan untuk siswa TK, SD 

kelas bawah. Contohnya meniru hewan dan tumbuh-tumbuhan , 

bermain, cerita atau dongeng, gerak dan lagu. 

2) Senam Irama, yaitu senam yang dilakukan secara berirama, 

gerakannya diiringi dengan tepukan, ketukan dan musik dan dilakukan 

dengan alat maupun tanpa alat.  

3) Senam dasar, yaitu senam yang dilakukan untukmembentuk sikap dan 

gerak tubuh, keindahan tubuh dan meningkatkan taraf kebugaran 

jasmani. 
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4) Senam ketangkasan, yaitu senam yang dilakukan dengan 

menggunakan keterpaduan koordinasi keterampilan, kekuatan, 

kecepatan, ketepatan, kelentukan, keberanian, dan percaya diri.  

5) Senam lantai yaitu senam yang gerakannya dilakukan pada matras. 

6) Senam artistik (atletik) yaitu senam yang biasa disebut dengan senam 

alat. 

7) Senam aerobik adalah suatu cara latihan memperoleh oksigen 

sebanyak-banyaknya.
46

 

f. Manfaat senam  

Guru olahraga dengan segala kelebihannya dapat menjadi “agent 

of change” bagi masyarakat sehat dan berprestasi dengan jalan 

mengolahragakan anak didik sejak dini. Usaha mengolahragakan ini tidak 

hanya bertujuan untuk sehat namun juga bertujuan untuk mempersiapkan 

prestasi anak di bidang olahraga. Peran yang sangat mulia untuk 

membentuk sumber daya manusia masa depan baik dari segi fisik, mental, 

maupun sosial. 

Dengan berolahraga (senam) akan terjadi perubahan-perubahan 

pada tubuh menurut jenis, lama, dan intensitas latihan yang dilakukan. 
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Secara umum olahraga yang dilakukan secara teratur dengan takaran yang 

cukup akan menyebabkan perubahan sebgai berikut: 

1) Perubahan pada jantung, jantung akan bertambah besar dan kuat 

sehingga daya tampung besar dan denyutan kuat. 

2) Perubahan pada pembuluh darah, elastisitas pembuluh darah akan 

bertambah karena berkurangnya timbunan lemak dan penambahan 

kontraksi otot dinding pembuluh darah. Elastisitas pembuluh darah 

yang tinggi akan memperlancar jalannya darah dan mencegah 

timbulnya hipertensi. 

3) Perubahan pada paru, elastisitas paru akan bertambah sehingga 

kemampuan berkembang kempis juga akan bertambah. 

4) Perubahan pada otot, kekuatan, kelentukan, dan daya tahan otot akan 

bertambah. Hal ini disebabkan oleh bertambah besarnya otot dan 

meningkatnya sistem penyediaan energi otot.  

5) Perubahan pada tulang, penambahan aktivitas enzim pada tulang akan 

meningkatkan kepadatan, kekuatan, dan besarnya tulang.
47
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat masalah dalam penelitian ini maka peneliti 

mengadakan telaah pustaka dengan cara mencari dan menemukan hasil 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dari hasil pencarian 

peneliti tentang pustaka terdahulu, peneliti menemukan hasil penelitian sebagai 

berikut:  

Penelitian saudara Muh Aziz Syaifuddin dari STAIN Ponorogo jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan judul “Pembentukan Kedisiplinan 

Anak melalui Olahraga Tahun 2015 (Studi Kasus di MIN Begal Kedunggalar)”, 

yang kesimpulannya, Pembentukan kedisiplinan pada peserta didik bukanlah hal 

yang gampang, harus menggunakan strategi dan teknik yang tepat agar 

kedisiplinan dapat terbentuk. Dari hasil penelitian diketahui bahwa teknik 

pengelolaan ekstrakurikuler di MIN Begal Kedunggalar menggunakan teknik 

cooperative controlyaitu melakukan kerjasama dengan peserta didik yang berupa 

perjanjian, serta teknik inner control yang berupa penjelasan tentang bentuk-

bentuk kedisiplinan yang dilakukan oleh peserta didik.
48

 

Yang menjadi persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pembentukan kedisiplinan 

peserta didik. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian 
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terdahulu meneliti pembentukan  kedisiplinan peserta didik melalui kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga, sedangkan dalam penelitian saya untuk membentuk 

kedisiplinan peserta didik dengan melalui kegiatan senam pagi yang rutin 

dilakukan sebelum bel masuk kelas. 

Penelitian saudari Binti Ila Rohmah dari STAIN Ponorogo Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan judul “Peran Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Kedisiplinan Patihan Wetan Babadan Ponorogo”, yang 

kesimpulannnya yaitu: 1. Tugas kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan 

siswa melalui penerapan tata tertib sebagai manajer berusaha mengontrol, 

mengawasi, dalam penerapan tata tertib murid, sebagai educator (pendidik) 

memberikan tauladan atau contoh yang baik pada siswa dan guru, sebagai leader 

(pemimpin) beliau mendorong siswa-siswinya untuk memiliki kemauan kuat 

dalam mentaati tata tertib murid, 2. Hambatan yang dihadapi kepala sekolah 

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata tertib murid 

adalah kurangnya kepedulian guru untuk ikut aktif dalam mengkonfirmasikan 

atau mensosialisasikan tata tertib pada siswa-siswi. Sedangkan solusi yang 

dilakukan kepala sekolah untuk mengatasinya beliau selalu mengingkatkan pada 

pihak guru untuk mengkonfirmasikan atau mensosialisasikan pada siswa supaya 
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mentaati tata tertib murid, agar menciptakan perilaku disiplin dalam diri siswa-

siswi.
49

 

Yang menjadi persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

saya lakukan sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai pembentukan 

kedisiplinan peserta didik. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan sekarang adalah peran kepala 

sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui 

penerapan tata tertib murid. Sedangkan dalam penelitian saya pembentukan 

kedisiplinan siswa melalui kegiatan senam pagi yang dilakukan sebelum bel 

masuk kelas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan,dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yanga alamiah dan 

dengan cara memanfaatkan berbagai metode alamiah.
50

 

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu 

situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun pendekatan kualitatif lebih 

mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objekpenelitian dan variabel-

variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasional variabel masing-

masing.
51

 

B. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian ini, peneliti adalah instrumen kunci. Meskipun 

kemungkinan dalam lapangan peneliti menggunakan alat bantu dalam 
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pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan perlu ditunjang oleh pemahaman 

yang mendalam tentang makna data-data yang diperoleh. materi yang didapat 

selanjutnya dikaji ulang oleh peneliti dengan melibatkan wawasan pribadi sebagai 

instrumen kunci untuk menganalisisnya.
52

 

C. Lokasi Penelitian 

Batasan pertama yang selalu muncul dalam kaitannya dalam metodologi 

penelitian adalah lokasi penelitian. Yang dimaksud lokasi penelitian adalah 

tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan 

masalah penelitian berlangsung. Lokasi penelitian ini adalah di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo.  

D. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian 

kualitatifialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya 

dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.
53

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manusia, yang meliputi guru, kepala sekolah, siswa di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo. 
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2. Non manusia, yang meliputi dokumen, hasil pengamatan langsung dan buku-

buku yang relevan. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan guru, kepala 

sekolah, atau pihak yang terkait melalui wawancara yang mendalan dan observasi 

pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung dan unutuk melengkapi data, 

diperlukan dokumentasi. 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau 

responden. Caranya adalah dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka. 

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau 

tanya jawab secara langsung.  

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti 

(pewawancara) mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi 

daftar pengecek apakah aspek-aspek relevan teresebut telah dibahas atau 

ditanyakan. Dengan pedoman demikian, peneliti harus memikirkan, 

bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat 
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tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konstek actual saat 

wawancara berlangsung.
54

 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah guru olahraga, 

siswa, dan kepala sekolah guna untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

kegiatan senam pagi di SDN 1 Nologaten dalam menumbuhkan kedisiplinan 

siswa disekolah. 

2. Teknik Observasi  

Metode ini digunakan untuk mengamai secara langsung keadaan di 

lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti. Dengan teknik ini, peneliti harus berusaha dapat 

diterima sebagai orang dalam responden, karena teknik ini memerlukan 

hilangnya kecurigaan pada subjek peneliti terhadap kehadiran peneliti. 

Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara 

dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi dilakukan 

ada subjek, perilaku subjek, interaksi subjek dengan peneliti, dan hal-hal yang 

dianggap relevan sehigga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil 

wawancara. 
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Macam – Macam Observasi 

a. Observasi Partisipatif 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari sedang 

diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi 

partisipatif ini, maka data yang diperoleh lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dalam 

pengumpulan data nampak. 

b. Observasi terus terang atau tersamar 

Dalam observasi ini, peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan 

terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. 

Tetapi dalam penelitian juga tidak harus terus terang dalam observasi. Hal 

ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang 

masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, 

maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi. 

c. Observasi tak terstruktur 

Observasi tak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena 

peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam 

melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang lebih 

baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.
55
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Dalam penelitian ini peniliti menggunakan teknik observasi terus 

terang atau tersamar untuk melihat langsung semua anggota sekolah dalam 

mengikuti pelaksanaan senam pagi di SDN 1 Nologaten. 

3. Teknik Dokumentasi  

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan 

berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada 

seperti indeks, prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah 

penduduk, dan sebagainya.  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia 

dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari 

dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap 

bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancarra 

mendalam. 

Menurut Guba dan Linclon ada beberapa alasan menggunakan teknik 

dokumentasi dalam penelitian, antara lain: 1) Dokumen dan record digunakan 

karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong; 2) Berguna 

sebagai “bukti” untuk pengujian;3) Keduanya berguna dan sesuai dengan 

penelitian kualitatif karena sifatnya ilmiah, sesuai dengan konteks, lahir dan 
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berada dalam konteks;Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk 

lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.
56

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam 

hal ininasution menyatakan “analisis” telah mulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian 

selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded.Namun dalam penelitian 

kualitatif, analisis data difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan 

pengumpulan data. Dalam kenyataanya, analisis data berlangsung selama proses 

pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.
57

 

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verifications.
58

 

Spradley membagi analisis data dalam penelitian, berdasarkan tahapan 

dalam penelitian kualitatif. Jadi proses penelitian berangkat dari yang luas, 
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kemudian memfokus, dan meluas lagi. Terdapat tahapan analisis data yang 

dilakukan dalam  penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, taksonomi, 

komponensial, dan analisis tema kultural.
59

 

Teknik analisis data yang diberikan Miles dan Huberman dan Spradley 

saling melengkapi. Dalam setiap tahapan penelitian Miles dan Huberman 

menggunakan langkah-langkah data reduksi, data display, dan verification. Ketiga 

langkah tersebut dapat dilakukan pada semua tahap dalam proses penelitian 

kualitatif, yaitu tahap deskriptif, fokus, dan seleksi.
60

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas pada penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai cara 

yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member 

check. Namun dalam penelitian ini akan menggunakan dua cara saja dalam uji 

kredibilitas yaitu dengan cara: 

1. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 
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meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data 

yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan 

cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau 

dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan 

membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga 

dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya 

atau tidak.
61

 

2. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi waktu. Waktu juga 

sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik 

wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak 

masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan 

cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil ujimenghasilkan data yang 
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berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya.
62

 

H. Tahapan-Tahapan  Peneletian  

Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan 

tahap terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-

tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian, persoalan etika penelitian.  

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan, berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

c. Tahap analisis data, yang meliputi konsep dasar analisis data, dan menemukan 

tema dan merumuskan hipotesis. 

d. Tahap penulisan laporan penelitian 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis SDN 1 Nologaten Ponorogo 

SDN 1 Nologaten terletak di Jalan Sultan Agung No. 96 Ponorogo. 

Awal mula berdiri sampai tahun 1966 di beri nama SD Kartini,  karena pada 

zaman itu perempuan belum boleh untuk sekolah sehingga didirikan SD 

tersebut yang dikhususkan untuk perempuan saja. Kemudian pada tahun 1967 

sampai dengan tahun 1981 beralih nama dari SD Kartini menjadi SDN Sultan 

Agung dengan kepala sekolah Bapak Soedarmojo. Tahun 1982-2002 beralih 

nama menjadi SDN Nologaten 1 dengan kepala sekolah Bapak Samsi dan 

digantikan Ibu Soeharning. Pada tahun 2003 beralih nama lagi menjadi SDN 1 

Nologaten hingga saat ini.Kepala sekolah Bapak Syamsuddin Mufthi dan 

sekarang berganti Bapak Mujiadi.
63

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi Sekolah 

“MEMBANGUN GENERASI YANG BERILMU DAN BERAKHLAK 

MULIA”. 
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b. Misi Sekolah 

1) Mengembangkan kultur sekolah yang berdasarkan IMTAQ untuk 

menguasai IPTEK. 

2) Mengembangkan lingkungan sekolah yang sehat dan berwawasan 

lingkungan. 

3) Mengembangkan iklim pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan (PAIKEM). 

4) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berprinsip 

“Pendidikan Untuk Semua” 

5) Menyelenggarakan manajemen sekolah efektif, partisipatoris, 

transparan, dan akuntabel. 

6) Meraih kejuaraan lomba mata pelajaran, seni, olah raga minimal 

tingkat kota tiap tahun. 

7) Mewujudkan sekolah ramah lingkungan sehingga dapat menjadi 

penggerak masyarakat sekitar. 

8) Mengembangkan potensi peserta didik dan pendidik sehingga menjadi 

sekolah unggul yang diminati oleh masyarakat. 

c. Tujuan Sekolah 

1) Dapat mengamalkan ajaran agama dan ilmu pengetahuan sebagai hasil 

proses pembelajaran dan pengembangan diri yang menuju 

kemandirian siswa. 
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2) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni 

budaya sebagai bekal untuk melanjutkan  pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. 

3) Mengoptimalkan sarana, prasarana dan meningkatkan sumber daya 

manusia sebagai penunjang keberhasilan pendidikan. 

4) Membentuk generasi yang berkarakter sehat jasmani dan rohani.
64

 

3. ProfilSingkatSekolah/Madrasah 

SekolahDasar  :1 Nologaten    

Status Sekolah  : Negeri  

Alamat   : Jln. Sultan Agung No. 96 Ponorogo  

e-mail    : sdn1nologaten@yahoo.com    

No. Telpon   : (0352) 486513  

N P S N   : 20510697 

No StatistikSekolah  :101051117020 

No StatistikBangunan : - 

BerdiriTahun   : 1911       

SD iniadalah   : Inti       

Koordinat   : -7.863493 111.475112 

Status tanah   : Miliksendiri  

Luas Tanah seluruhnya : 1,111 �2 
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LuasBangunan  : 676 �2 

LuasKebun   : 11 �2 

LuasHalaman  : 424 �2 

BanyakHariefektif  : 25 Hari   

a. KeadaanGedung 

       Di SDN 1 Nologaten terdapat berbagai macam gedung sekolah. 

Diantaranya yaitu 1 ruang KS dalam kondisi baik, 1 ruang guru dalam 

kondisi baik, 10 ruang kelas dalam kondisi baik, 1 ruang perpustakaan 

dalam kondisi baik, 1 ruang UKS dalam kondisi rusak, 1 laboratorium 

dalam kondisi baik, 1 kantin dalam kondisi baik, 1 toilet guru dalam 

kondisi bai, 2 toilet siswa dalam kondisi rusak, dan 1 gudang dalam 

kondisi yang rusak. 

 

b. KeadaanPersonil 

       Di SDN 1 Nologaten terdapat struktur kepengurusan lembaga 

sekolah. Diantaranya Kepala Sekolah, 8 guru kelas, 1 guru Penjas, 1 

guru PAI, 1 guru Bahasa Inggris, 1 penjaga sekolah, 1 operator 

komputer, dan 1 petugas perpustakaan. Di dalam struktur 

kepengurusan lembaga sekolah tersebut terdapat  12 PNS baik laki-

laki maupun perempuan, GTT berjumlah 1 orang, dan PTT 2 orang.  
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c. Kondisi Siswa (3 tahun terakhir) 

Kondisi siswa di SDN 1 Nologaten yaitu pada Tahun Pelajaran 

2013/2014 berjumlah 243 siswa. Pada Tahun Pelajaran 2014/2015 

berjumlah 254 siswa. Pada Tahun Pelajaran 2015/2016 berjumlah 230 

siswa. 

d. Kondisi Guru 

Adapun kondisi guru di SDN 1 Nologaten berdasarkan ijasah 

tertinggi yaitu S1 berjumlah 10 orang sebagai guru tetap dan 1 orang 

guru tidak tetap.  

e. Sarana / Prasarana 

Sarana/Prasarana di SDN 1 Nologaten yaitu 10 kelas yang luasnya 

544 m
2
, 1 laboratorium yang luasnya 28 m

2
, dan 1 perpustakaan yang 

luasnya 49 m
2
 yang mempunyai jumlah buku sebanyak 265 buku. 

f. Potensi Sekolah yang diharapkan mendukung program Sekolah 

Adapun potensi sekolah yang diharapkan mendukung program 

sekolah yaitu Sekolahmempunyaisaranadanprasarana yang 

cukupuntukmengembangkanpotensisiswa, Dukungan masyarakat, 

komite, dan instansi terkait sangat baik untuk kemajuan sekolah.
65
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Kegiatan Senam Pagi di SDN 1 Nologaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 

Seperti kita ketahui bahwa perkembangan olahraga di Indonesia 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan prestasi anak 

bangsa. Selain itu, sangat penting adanya peningkatan pendidikan jasmani dan 

olahraga di lingkungan sekolah, pengembangan olahraga prestasi, upaya 

memasyarakatkan olahraga dan mengembangkan olahraga. 

Upaya peningkatan kesehatan sesungguhnya dapat dilakukan oleh setiap 

orang melalui kegiatan sederhana dan murah. Di samping pengaturan makan, 

penggunaan olahraga senam merupakan usaha sederhana dan murah untuk 

meningkatkan kesehatan asalkan disertai pengetahuan dan pengertian tentang 

olahraga tersebut dengan benar. 

Senam Pagi Indonesia merupakan salah satu jenis olahraga senam yang 

termasuk kelompok senam umum. Senam umum adalah suatu jenis olahraga 

senam yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu mudah, murah, meriah, dan 

manfaat.  

Salah satu upaya yang dilakukan oleh SDN 1 Nologaten dalam 

menumbuhkan sikap disiplin siswa yaitu dengan mengadakan kegiatan senam 

pagi di sekolah. Dalam kegiatan tersebut anak dilatih berbagai sikap disiplin, 

antara lain berbaris dengan rapi sebelum senam, berseragam lengkap, 

mengikuti senam dengan tertib, dan lain-lain. 
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Di SDN 1 Nologaten kegiatan senam pagi diselenggarakan sejak tahun 

2010 sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Andri berikut: 

Saya masuk kesini itu sekitar tahun 2010 mbak. Dari tahun 2010 itu sudah rutin 

diadakan kegiatan senam pagi.
66

 

 

Adapun asal mula adanya kegiatan senam pagi di SDN 1 Nologaten 

yaitu karena sekolah dekat dengan jalan raya, maka senam pagi ini bisa 

menjadi ajang promosi apabila ada yang lewat sehingga tertarik untuk 

menyekolahkan anaknya.Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Andri 

selaku guru olahraga sebagai berikut: 

Disini kan ada kegiatan di pagi hari yaitu senam tersebut. Kebetulan sekolah ini dekat 

dengan jalan raya, maka senam pagi ini bisa menjadi ajang promosi apabila ada yang 

lewat sehingga tertarik untuk menyekolahkan anaknya disini.
67

 

 

Dalam hal ini ibu Suratin selaku wali kelas 2 juga menjelaskan bahwa: 

Ya karena letak sekolah yang dekat dengan jalan raya, maka bisa menarik perhatian 

orang-orang untuk berminat menyekolahkan anaknya disini mbak.
68

 

 

Adapun waktu pelaksanaan senam pagi yaitu pada hari Selasa, Kamis, 

dan Sabtu sebelum pelajaran dimulai. Sekitar jam 07.00 sampai 

selesai.Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Mujiadi selaku kepala 

sekolah sebagai berikut: 

Kalau senam pagi itu dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu sebelum 

pelajaran dimulai. Sekitar jam 07.00 sampai selesai.
69
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Dan adapun jenis senam yang digunakan di SDN 1 Nologaten 

yaitusenam irama,  senam ceria, senam pinguin, senam ketangkasan, senam 

modifikasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Andri selaku guru 

olahraga sebagai berikut: 

DisiniJenis senam yang digunakan yaitu senam irama,  senam ceria, senam pinguin, 

senam ketangkasan, senam modifikasi mbak.
70

 

Dalam kegiatan senam ini terdapat penanggungjawab kegiatanyaitu 

kepala sekolah, sedangkan pelaksananya guru olahraga dibantu oleh semua 

guru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Mujiadi sebagai berikut: 

Penanggung jawab dalam kegiatan senam ini yaitu kepala sekolah, sedangkan 

pelaksananya guru olahraga dibantu oleh semua guru.
71

 

Sedangkan dalam pelaksanaan senam juga terdapat instruktur senam 

yang bertugas memimpin kegiatan senam tersebut yaitumulai dari kelas 1-6. 

Biasanya menjadi leader perkelas biasanya 6 anak. Anak-anak disuruh 

menghafal senam untuk menjadi leader didepan.Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh ibu Andri sebagai berikut: 

Yang menjadi instruktur itu bergantian, mulai dari kelas 1-6. Biasanya menjadi leader 

perkelas biasanya 6 anak. Makanya anak-anak disuruh menghafal itu untuk menjadi 

leader didepan.
72 

Adapun faktor penghambat senam yaituketika hujan, mati lampu, 

lapangan yang becek dan air yang masih menggenang akibat malamnya hujan. 

Hal-hal seperti itu yang menghambat pelaksanaan senam. Sedangkan faktor 

pendukung yang dialami sekolah ketika melaksanakan senam pagi 
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adalahdidukung oleh seluruh anggota sekolah, baik guru, karyawan, dan 

semua siswa. Selain itu peralatannya juga mencukupi sehingga mempermudah 

dalam pelaksanaan senam pagi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak 

Mujiadi sebagai berikut: 

Faktor penghambatnya ya ketika hujan, mati lampu, lapangan yang becek dan air yang 

masih menggenang akibat malamnya hujan. Hal-hal seperti itu yang menghambat 

pelaksanaan senam. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu didukung oleh seluruh 

anggota sekolah, baik guru, karyawan, dan semua siswa. Selain itu peralatannya juga 

mencukupi sehingga mempermudah dalam pelaksanaan senam pagi.
73

 

Sebagaimana yang diungkapkan juga oleh guru olahraga sebagai 

berikut: 

Faktor penghambatnya cuaca mbak. Ketika hujan maka lapangannya masih ada air 

yang menggenang, bisa juga karena mati lampu. Sehingga saat seperti itu terpaksa 

tidak melaksanakan senam. Faktor pendukungya yaitu dari guru, siswa, seluruh 

anggota sekolah berpartisipasi mengikuti kegiatan senam tersebut. Dan juga sarana 

prasana sudah lengkap semuanya sehingga mudah untuk melakukan kegiatan senam.
74

 

 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa upaya 

untuk menumbuhkan sikap disiplin di SDN 1 Nologaten dengan mengadakan 

kegiatan senam pagi sebelum pelajaran dimulai. Sejak tahun 2010 kegiatan 

senam pagi sudah rutin dilaksanakan oleh semua anggota sekolah. Adapun 

asal mula senam tersebut karena letak sekolah yang strategis dan dekat dekat 

jalan raya. Sehingga bisa menjadi ajang promosi sekolah agar orang yang 

melihat kegiatan sekolah di pagi hari tersebut tertarik untuk menyekolahkan 

anaknya di SDN 1 Nologaten.  
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2. Proses Kegiatan Senam dapatMenumbuhkan Sikap Disiplin Siswa di  

SDN 1 Nologaten tahun pelajaran 2016/2017. 

Disiplin ialah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. Kedisiplinan dapat dilakukan dan diajarkan 

kepadaanak di sekolah maupun di rumah dengan cara membuat semacam 

peraturan atau tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap anak. 

Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses panjang 

agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seorang anak. 

Oleh karena itu, penanaman disiplin harus dilakukan sejak dini. Tujuannya 

adalah untuk mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal baik 

yang merupakan persiapan bagi masa dewasa. Jika sejak dini sudah 

ditanamkan disiplin, mereka akan menjadikannya sebagai kebiasaan dan 

bagian dari dirinya.  

Adapun tingkat kedisiplinan siswa di SDN 1 Nologaten ada siswa yang 

sudah tertib, disiplin, sering terlambat, ada juga yang masih melanggar. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa masih kurang, seperti yang 

diungkapkan oleh bapak kepala sekolah sebagai berikut: 

Untuk kedisiplinan siswa, yang namanya anak-anakada yang sudah tertib, sudah 

disiplin, dan ada juga yang melanggar. Bahkan tidak sedikit siswa yang terlambat, hal 

tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa masih kurang.
75
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Begitu juga seperti yang diungkapkan oleh bu Andri bahwa kedisiplinan 

siswa sudah baik.Anak-anak sudah tahu apa yang harus dia lakukan, terutama 

kegiatan dipagi hari baik itu kegiatan upacara, senam pagi. Namun masih ada 

juga siswa yang kurang disiplin hanya beberapa persen saja, namun sudah 

tertutup dengan anak-anak yang disiplin. Berikut penjelasan beliau:  

Untuk saat ini alhamdulillah sudah baik. Anak-anak sudah tahu apa yang harus dia 

lakukan, terutama kegiatan dipagi hari baik itu kegiatan upacara, senam pagi. Namun 

masih ada juga siswa yang kurang disiplin hanya beberapa persen saja, namun sudah 

tertutup dengan anak-anak yang disiplin.
76

 

 

Sedangkan kedisiplinan siswa di SDN 1 Nologaten menurut pak Iwan 

masih banyak siswa yang kurang disiplin. Seperti terlambat datang ke 

sekolah, membuang sampah tidak pada tempatnya. Tetapi juga banyak siswa 

yang sudah bersikap disiplin ketika di sekolah. Berikut ini penjelasan dari 

beliau: 

Kalau mengenai kedisiplinan siswa, saya lihat masih banyak  siswa yang kurang 

disiplin, seperti terlambat datang ke sekolah, membuang sampah tidak pada tempatnya. 

Tetapi juga banyak siswa yang sudah bersikap disiplin ketika di sekolah.
77

 

Dengan demikian, di SDN 1 Nologaten ini menggunakan senam sebagai 

sarana untuk menumbuhkan sikap disiplin siswa agar siswa terbiasa dengan 

sikap-sikap disiplin yang ditanamkan didalam pelaksanaan kegiatan senam 

tersebut.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Mujiadibahwa dalam 

kegiatan senam pagi banyak perilaku atau aturan yang arahnya kepada 

kedisiplinan siswa. Seperti datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam 
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dengan lengkap, berbaris dengan rapi, kompak, mengikuti senam dengan 

sungguh-sungguh sampai selesai. Penjelasan beliau sebagai berikut: 

Dalam kegiatan senam pagi ini banyak perilaku atau aturan yang arahnya kepada 

kedisiplinan siswa. Seperti datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam dengan 

lengkap, berbaris dengan rapi, kompak, mengikuti senam dengan sungguh-sungguh 

sampai selesai.
78

 

 

Dalam hal ini ibu Andri juga berpendapat bahwa dengan adanya senam 

pagi siswa menjadi tertib dan disiplin. Siswa tidak sering terlambat, 

membiasakan berjabat tangan dengan guru, mengikuti senam dengan tertib. 

Berikut penjelasan dari beliau: 

Dengan adanya senam pagi ini siswa menjadi tertib dan disiplin mbak. Siswa tidak 

sering terlambat, ketika sampai di sekolah berjabat tangan dengan guru, dalam proses 

kegiatan senam siswa berbaris dengan rapi, bahkan tanpa guru harus memerintah siswa 

sudah menyiapkan diri di lapangan untuk mengikuti senam pagi.
79

  

 

Tidak hanya itu saja bahkan dijelaskan juga oleh ibu Suratin selaku wali 

kelas 2, bahwa siswa datang ke sekolah lebih awal dari biasanya ketika ada 

jadwal kegiatan senam. Siswa menyiapkan diri di lapangan untuk mengikuti 

senam dan berbaris dengan tertib. Berikut penjelasan dari beliau : 

Ketika ada jadwal senam pagi, anak-anak yang datang ke sekolah lebih awal itu lebih 

banyak mbak dari pada hari biasanya, jadi sangat sedikit siswa yang terlambat, bahkan 

sering tidak ada siswa yang terlambat untuk mengikuti senam. Setelah mendengar bel 

mereka langsung menyiapkan diri di lapangan untuk mengikuti senam. Ketika senam 

anak-anak mengikuti dengan tertib, disiplin, dan mengikuti senam sampai selesai.
80 

Adapun manfaat diadakannya senam pagi di SDN 1 Nologaten yaitu 

bagi guru dan siswa menjadi sehat, mengembangkan prestasi siswa dibidang 
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olahraga, membangun kerjasama yang bagus baik guru maupun siswa, 

menumbuhkan watak tertib dan disiplin, siswa menjadi lebih bersemangat 

dalam belajar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak kepala sekolah 

sebagai berikut: 

Manfaatnya bagi guru dan siswa menjadi sehat, mengembangkan prestasi siswa 

dibidang olahraga, membangun kerjasama yang bagus baik guru mapun siswa, 

menumbuhkan watak tertib dan disiplin, siswa menjadi lebih bersemangat dalam 

belajar.
81

 

Dalam hal ini guru olahraga juga menjelaskan manfaat senam yaitu 

badan menjadi sehat karena banyak perubahan-perubahan pada tubuh akibat 

gerakan-gerakan senam, memupuk rasa kebersamaan, siswa lebih disiplin, 

percaya diri, menumbuhkan semangat siswa, rasa ceria, dan tertib. Adapun 

penjelasan beliau sebagai berikut: 

Manfaatnya banyak sekali mbak. Badan menjadi sehat karena banyak perubahan-

perubahan pada tubuh akibat gerakan-gerakan senam, memupuk rasa kebersamaan, 

siswa lebih disiplin, percaya diri, menumbuhkan semangat siswa, rasa ceria, dan 

tertib.
82

 

 

Hal tersebut juga dijelaskan oleh bu Suratin sebagai berikut:  

Manfaatnya senam bagi anak-anak sekaligus guru ya badan menjadi sehat mbak, siswa 

juga banyak diajarkan kedisiplinan, perilaku-perilaku baik, membangun kerja sama 

antara guru dan murid, dan siswa lebih bersemangat ketika belajar setelah mengikuti 

senam pagi”.83
 

Dengan adanya senam maka manfaatnya bagi siswa yaitu siswa lebih 

bersemangat untuk pergi ke sekolah, badan menjadi sehat, segar, dan 
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semangat untuk belajar. Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada siswa 

kelas 5, sebagai berikut: 

Ketika ada kegiatan senam, saya lebih bersemangat untuk pergi ke sekolah kak, saya 

datang ke sekolah lebih awal dari biasanya. Badan menjadi sehat, segar dan semangat 

untuk belajar.
84

 

Dengan diadakannya senam pagi di sekolah juga dapat meningkatkan 

prestasi sekolah, karena jika anak sehat dan segar maka anak akan lebih 

bersemangat dan lebih giat dalam belajar. Sehingga prestasi siswa menjadi 

bagus dan bisa menjadikan prestasi sekolah juga meningkat. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh bapak kepala sekolah sebagai berikut: 

Dengan adanya senam ini ya jelas bisa meningkatkan prestasi. Kalau anaknya sehat 

maka anak lebih bersemangat dan lebih giat dalam belajar,sehingga prestasi-prestasi 

siswa menjadi bagus dan itu menjadi salah satu sebab prestasi sekolah ini meningkat.
85

 

Sebagaimana yang diungkapkan juga oleh guru olahraga bahwa senam 

berpengaruh terhadap prestasi sekolah. Di dalam tubuh yang sehat terdapat 

jiwa yang kuat. Sehingga anak lebih segar dan semangat dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga mudah untuk mencetak anak-anak berprestasi. Adapun 

penjelasan beliau sebagai berikut: 

Dengan kegiatan senam ini ya pasti berpengaruh terhadap prestasi sekolah. Di dalam 

tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sehingga anak lebih segar, lebih semangat 

dalam mengikuti pembelajaran sehingga mudah untuk mencetak anak-anak yang 

berprestasi di sekolah.
86
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Selain itu menurut pak Iwan manfaat dari senam yaitu siswa menjadi 

sehat, badan menjadi bugar sehingga dalam belajar siswa lebih giat dan 

semangat, sehingga memudahkan siswa untuk meraih prestasi. Penjelasan 

beliau  sebagai berikut: 

Adanya senam pagi ini banyak sekali manfaatnya untuk sekolah. Ketika siswa sehat, 

badan segar maka dalam belajar siswa lebih bersemangat, sehingga mempermudah 

anak untuk meraih prestasi. Berbagai perlombaan mengenai prestasi banyak sekali 

yang sudah diikuti anak-anak sekolah ini. Karena kesehatan itu juga berpengaruh 

dalam proses pembelajaran anak-anak di sekolah.
87

 

 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

tingkat kedisiplinan siswa di SDN 1 Nologaten masih kurang. Dengan adanya 

kegiatan senam pagi di sekolah dapat membantu menumbuhkan sikap disiplin 

siswa di sekolah. Yang sebelumnya siswa sering datang terlambat, maka 

dengan adanya kegiatan senam siswa lebih bersemnagat dan datang ke 

sekolah lebih awal. Selain itu juga dapat memupuk kebersamaan, kerjasama 

antara pihak guru dan murid. Dan banyak sekali manfaat-manfaat 

diadakannya senam antara lain badan menjadi sehat, siswa banyak belajar 

sikap-sikap disiplin di dalam kegiatan senam, siswa lebih bersemangat dalam 

belajar, sehingga prestasi sekolah menjadi baik.  
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3. Kendala dan Solusi yang Dialami Guru dalam Menumbuhkan Sikap Disiplin 

Siswa di SDN 1 Nologaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Dalam upaya menumbuhkan sikap disiplin siswa guru bertanggung 

jawab atas hasil perilaku siswa di sekolah. Akan tetapi, dalam upaya 

menumbuhkan sikap disiplin siswa di sekolah pasti terdapat faktor-faktor 

penghambat/kendala yang datangnya tidak dari guru saja, seperti dari siswa, 

bahkan dari orangtua siswapun juga bisa menjadi suatu kendala dalam upaya 

menumbuhkan sikap disiplin siswa. Begitu juga yang dialami guru dalam 

menumbuhkan sikap disiplin siswa di SDN 1 Nologaten. 

Adapun yang menjadi kendala dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa 

yaitu kurangnya kerjasama dari orangtua.Jika di rumah siswa sudah diajarkan 

disiplin oleh orangtuanya, maka di sekolahpun mudah dalam mengajarkan 

kedisiplinan kepada siswa, begitupun sebaliknya. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh bapak kepala sekolah sebagai berikut: 

Yang menjadi kendala dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa antara lain, 

kurangnya kerjasama dari orangtua dan kurangnya kepedulian orangtua. Orangtua 

perlu juga dalam mendisiplinkan siswa karena di sekolah siswa hanya beberapa jam 

selebihnya di rumah. Jika di rumah siswa sudah diajarkan disiplin oleh orangtuanya, 

maka di sekolahpun mudah dalam mengajarkan kedisiplinan kepada siswa, begitupun 

sebaliknya.
88 

 

Dalam hal ini ibu Andri juga berpendapat bahwa kendala dalam 

menumbuhkan disiplin yaitu dari siswa itu sendiri. Kalau mereka diajarkan 

sejak dini perilaku-perilaku disiplin baik di sekolah maupun di rumah, maka 
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anak juga akan terbiasa dengan kebiasaan bersikap disiplin. Jadi di rumah pun 

seharusnya orangtua harus melatih anak untuk bersikap disiplin. Berikut 

penjelasan dari beliau: 

Yang menjadi penghambat/kendala dalam menumbuhkan disiplin siswa ya dari siswa 

itu sendiri sebenarnya mbak. Kalau mereka diajarkan sejak dini perilaku-perilaku 

disiplin baik di sekolah maupun di rumah, maka anak juga akan terbiasa dengan 

kebiasaan bersikap disiplin. Jadi di rumah pun seharusnya orangtua harus melatih 

anak untuk bersikap disiplin.
89 

Selain itu kendala dalam mendisiplinkan siswa yaitu bisa dari siswa 

yang masih sulit diatur, dari segi orangtua yang mungkin kurang mengajari 

anak sikap-sikap disiplin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Iwan 

sebagai berikut: 

Faktor penghambatnya bisa dari siswa yang masih sulit diatur, dari segi orangtua yang 

mungkin kurang mengajari anak sikap-sikap disiplin.
90

 

Untuk mengatasi beberapa kendala dalam upaya menumbuhkan sikap 

disiplin siswa maka gurupun juga mencari solusi terbaik agar proses dalam 

upaya menumbuhkan sikap disiplin siswa di sekolah tetap berjalan secara 

maksimal.  

Adapun solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu sebagai 

kepala sekolah maupun guru harus bertingkah laku tertib dan disiplin, 

memberikan contoh perilaku-perilaku disiplin kepada siswa agar mereka 

terbiasa bersikap disiplin juga. Upaya-upaya sekolah untuk membuat anak 
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tertib dan disiplin dengan berbagai cara, misalnya melatih kegiatan-kegiatan 

yang membentuk watak disiplin. Salah satu kegiatan yang saya lakukan 

seperti Senam, membiasakan berjabat tangan dengan guru ketika datang 

maupun pulang dari sekolah, selain itu juga mengadakan PBB, berbaris dan 

mengambil sampah yang berserakan sebelum memasuki kelas, dengan 

demikian maka anak akan terbiasa berlaku disiplin dan tertib.Berikut 

penjelasan yang dipaparkan oleh bapak Mujiadi: 

Sebagai kepala sekolah maupun guru kami harus bertingkah laku tertib dan disiplin, 

memberikan contoh perilaku-perilaku disiplin kepada siswa agar mereka terbiasa 

bersikap disiplin juga.Upaya-upaya sekolah untuk membuat anak tertib dan disiplin 

dengan berbagai cara, misalnya melatih kegiatan-kegiatan yang membentuk watak 

disiplin. Salah satu kegiatan yang saya lakukan di sekolah ini ya seperti Senam, 

membiasakan berjabat tangan dengan guru ketika datang maupun pulang dari sekolah, 

selain itu juga mengadakan PBB, berbaris dan mengambil sampah yang berserakan 

sebelum memasuki kelas, dengan demikian maka anak akan terbiasa berlaku disiplin 

dan tertib.
91 

Selain itu, solusi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah 

tugas seorang guru yaitu melatih siswa di sekolah untuk bersikap disiplin 

salah satunya dengan kegiatan senam pagi karena dalam senam itu juga 

banyak perilaku-perilaku disiplinnya. Sebagai guru hendaknya dituntut untuk 

membiasakan diri berperilaku disiplin di sekolah, agar siswa bisa mengambil 

contoh dari perilaku guru tersebut.Dengan demikian kedisiplinan siswa lama-

kelamaan akan terbentuk. Segagaimana yang dijelaskan oleh  ibu Andri 

sebagai berikut: 
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Ya walaupun ada beberapa kendala untuk membiasakan anak bersikap disiplin, itu 

tidak boleh menjadikan sebab bagi guru atau pihak sekolah untuk menyerah mbak. 

Tugas seorang guru yaitu melatih siswa di sekolah untuk bersikap disiplin salah 

satunya dengan kegiatan senam pagi karena dalam senam itu juga banyak perilaku-

perilaku disiplinnya. Sebagai guru kita dituntut untuk membiasakan diri berperilaku 

disiplin di sekolah, agar siswa bisa mengambil contoh dari perilaku guru tersebut. 

Dengan demikian kedisiplinan siswa lama-kelamaan akan terbentuk.
92

 

Ada pepatah “Guru kencing berdiri murid kencing berlari”. Jika ada 

guru yang tidak berdisiplin maka siswa tidak akan mendapat panutan yang 

baik. Sehingga, para guru di SDN 1 Nologaten selalu dibina untuk menjadi 

figur yang baik dalam hal kedisiplinan diri. Hal ini dijelaskan olehwali kelas 2 

sebagai berikut: 

Ada pepatah “guru kencing berdiri murid kencing berlari”. Jika ada guru yang tidak 
berdisiplin maka siswa tidak akan mendapat panutan yang baik. Sehingga, para guru 

di SDN 1 Nologaten selalu dibina untuk menjadi figur yang baik dalam hal 

kedisiplinan diri.
93  

Dengan demikian guru bisa dikatakan orang pertama di sekolah yang 

bertugas ataupun berperan terhadap perilaku siswa. Maka dari itu guru 

dituntut untuk berperilaku baik, disiplin, tertib agar siswanya bisa mencontoh 

perilaku-perilaku tersebut, sehingga kedisiplinan siswa akan tumbuh secara 

maksimal dalam kehidupan sehari-harinya. 
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BAB V 

ANALISIS DATA  

 

A. Analisis Data tentang Pelaksanaan Kegiatan Senam Pagi di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Senam Pagi Indonesia merupakan salah satu jenis olahraga senam yang 

termasuk kelompok senam umum. Senam umum adalah suatu jenis olahraga 

senam yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu mudah, murah, meriah, dan 

manfaat.  Sesuai dengan namanya, Senam Pagi Indonesia biasanya dilakukan 

pada pagi hari saat matahari mulai bersinar dan keadaan udara masih segar. 

Gerakan senam ini cocok dilakukan sebelum kita melakukan aktivitas sehari-

hari.
94

 

Kegiatan senam pagi adalah salah satu upaya yang dilakukan sekolah di 

SDN 1 Nologaten untuk menumbuhkan sikap disiplin siswa. Adapun prinsip 

pelaksanaan senam pagi diantaranya yaitu: 

1. Berikan pemanasan secukupnya. Pemanasan yang efektif sangat penting di 

dalam belajar gerak. Aktivitas pemanasan hendaknya harus dapat 

meningkatkan kelentukan maupun mempersiapkan mental, jantung, otot, serta 

persendian dalam menghadapi pembelajaran. Memberikan aktivitas untuk 
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pemanasan hendaknya memperhatikan beberapa prinsip, diantaranya yaitu: 

a.banyak bergerak tetapi tidak melelahkan,  b. latihan-latihan mudah 

dimengerti dan cepat dapat dilaksanakan,c. Menggembirakan dan menarik 

perhatian anak, d. semua anak dapat bergerak sekaligus. 

2.  Berikan kegiatan berupa permainan yang menggembirakan sebagai latihan 

kondisi fisik, yang melibatkan gerakan kelentukan dan gerakan kekuatan. 

3. Buatlah kegiatan yang sederhana tetapi menuntut kemampuan fisik yang lebih 

besar. 

4. Berikan pendinginan secukupnya.Pendinginan dilakukan dengan cara 

mengurangi intensitas kegiatan secara bertahap dan diakhiri dengan 

penguluran ringan untuk memperbaiki pemulihan jantung, otot, serta jaringan 

lain setelah melakukan aktivitas yang cukup berat.
95

 

Adapun Jenis-jenis senam yaitu : 1. Senam Si Buyung, yaitu senam yang 

digunakan untuk siswa TK, SD kelas bawah. Contohnya meniru hewan dan 

tumbuh-tumbuhan, bermain, cerita atau dongeng, gerak dan lagu; 2. Senam 

Irama, yaitu senam yang dilakukan secara berirama, gerakannya diiringi dengan 

tepukan, ketukan dan musik dan dilakukan dengan alat maupun tanpa alat; 3. 

Senam dasar, yaitu senam yang dilakukan untukmembentuk sikap dan gerak 

tubuh, keindahan tubuh dan meningkatkan taraf kebugaran jasmani; 4. Senam 

ketangkasan, yaitu senam yang dilakukan dengan menggunakan keterpaduan 
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koordinasi keterampilan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelentukan, keberanian, 

dan percaya diri; 5. Senam lantai yaitu senam yang gerakannya dilakukan pada 

matras; 6. Senam artistik (atletik) yaitu senam yang biasa disebut dengan senam 

alat; 7. Senam aerobik adalah suatu cara latihan memperoleh oksigen sebanyak-

banyaknya.
96

 

Kegiatan senam di SDN 1 Nologaten diselenggarakan sejak tahun 2010, 

yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu sebelum pekajaran 

dimulai, yaitu pada pukul 07.00 sampai selesai. Di SDN 1 Nologaten sendiri 

menggunakan jenis senam irama yaitu senam yang dilakukan secara berirama 

yang gerakannya dilakukan tanpa alat,  senam ceria yaitu senam yang gerakannya 

banyak menggunakan tepukan, senam pinguin yaitu senam yang gerakannya 

seperti gerakan hewan pinguin, senam ketangkasan yaitu senam yang 

menggunakan kekuatan, keterampilan, kecepatan, dan senam modifikasiyaitu 

senam yang merubah gerakan  yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa 

menghilangkan fungsi aslinya,serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari 

aslinya biasaya senam modifikasi sering dilakukan pada senam lantai . Dalam 

setiap melakukan kegiatan senam, yang paling sering dilakukan sekolah tersebut 

adalah tiga jenis senam, yaitu senam irama, senam modifikasi, dan senam 

pinguin.  Penanggung jawab  dalam pelaksanaan senam di SDN 1 Nologaten 

yaitu semua guru beserta karyawan, dan didukung oleh semua anggota sekolah. 

Adapun yang menjadi pemimpin/instruktur senam di sekolah tersebut di 

                                                           
96

Andriyani, Dr. Olahraga Menjelaskan…,4-6.  



64 
 

 

jadwalkan secara bergantian, mulai dari guru olahraga dan siswa yang sudah 

dilatih, dan menhafal senam dengan baik. 

Dalam setiap melaksanakan suatu kegiatan pasti ada suatu kendala yang 

mengganggu diadakannya kegiatan tersebut. Adapun yang menjadi hambatan 

dalam proses kegiatan senam tersebut adalah cuaca. Ketika hujan maka pihak 

sekolah tidak dapat melakukan senam pagi. Selain itu, ketika listrik padam 

kegiatan senam pagipun tidak bisa dilaksanakan, halaman sekolah yang masih 

becek atau air yang masih menggenang juga menjadi penghambat tidak 

dilaksanakannya senam pagi. Dan yang menjadi faktor pendukung dalam kegiatan 

senam di SDN 1 Nologaten yaitu sarana prasarana sekolah yang memadai, semua 

guru, karyawan, dan siswa ikut berpartisipasi dan kompak dalam mengikuti 

pelaksanaan kegiatan senam pagi. Sebagian guru mempersiapkan sarana 

prasarana yang digunkan untuk senam, sedangkan siswa berbaris dengan rapi di 

halaman sekolah yang dibantu oleh guru lainnya.  

B. Analisis Data tentang Proses Kegiatan Senam dapat Menumbuhkan Sikap 

Disiplin Siswa di  SDN 1 Nologaten Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Disiplin merupakan suatu aturan pendidikan. Kata “disiplin” menunjuk 

pada sejenis keterlibatan aturan dalam mencapai standar yang tepat dalam 

berperilaku atau melakukan aktifitas. Untuk jenis aktifitas itu sendiri dapat 

meliputi hal-hal yang sangat khusus, misalnya aktifitas dalam pendidikan saja, 

tetapi juga dapat meliputi serba aktifitas yaitu semua aktifitas dalam kehidupan. 
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Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses panjang agar 

disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seorang anak. Oleh 

karena itu, penanaman disiplin harus dilakukan sejak dini. Tujuannya adalah 

untuk mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal baik yang 

merupakan persiapan bagi masa dewasa. Jika sejak dini sudah ditanamkan 

disiplin, mereka akan menjadikannya sebagai kebiasaan dan bagian dari dirinya.
97

 

Berdasarkan sajian data yang dikemukakan pada bab empat dapat 

dijelaskan bahwa tingkat kedisiplinan siswa di SDN 1 Nologaten masih kurang. 

Terlihat bahwa masih ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, memakai 

seragam tidak lengkap, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. 

Dengan demikian pihak sekolah melakukan berbagai upaya dalam menumbuhkan 

sikap disiplin siswa di sekolah. Diantaranya melatih siswa bersikap disiplin ketika 

di sekolah, berjabat tangan dengan guru ketika datang ke sekolah, dan dari pihak 

gurupun mencontohkan berbagai sekap disiplin lainnya dalam kegiatan sehari-

hari di sekolah .  

Selain itu, pihak sekolah juga mengadakan kegiatan senam pagi sebagai 

sarana untuk menumbuhkan sikap disiplin siswa agar siswa terbiasa dengan 

sikap-sikap disiplin yang ditanamkan didalam pelaksanaan kegiatan senam 

tersebut. Di dalam kegiatan senam tersebut banyak perilaku-perilaku disiplin yang 

ditanamkan kepada siswa. Diantaranya, datang ke sekolah lebih awal, 
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memakaiseragamdenganlengkap, berbarisdenganrapi, kompak, mengikuti senam 

dengan sungguh-sungguh sampai selesai, dan mengambili sampah yang 

berserakan usai melaksanakan senam pagi, kemudian berbaris di depan kelas 

dengan tertib ketika akan memasuki kelas untuk memulai kegiatan pembelajaran. 

Pendidikan jasmani merupakan suatu bagian dari pendidikan secara 

keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat 

untuk pertumbuhan dan pengembangan jasmani, mental, psikomotorik, perilaku 

sosial dan emosional. Adanya pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan di 

sekolah adalah salah satu usaha untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan 

penambahan nilai-nilai sportivitas di lingkungan pendidikan. Nilai-nilai 

sportivitas yang terkandung dalam penjas salah satunya adalah kedisiplinan.
98

 

Sekolah merupakan tempat untuk melatih sikap disiplin siswa, karena 

sekolah merupakan ajang anak untuk bersosialisasi sambil menerapkan sikap 

disiplinnya, dimana sekolah memiliki peraturan secara tertulis yang sudah 

ditetapkan dan siswa tidak boleh melanggarnya. Siswa yang memiliki nilai 

disiplin pasti akan bertanggungjawab dengan apa yang dilakukannya. Bagi siswa 

yang memiliki nilai disiplin dan tanggungjawab yang baik pada umumnya mereka 

sadar bahwa sebuah tujuan pembelajaran tidak akan tercapai bila tidak ada usaha 

yang cukup dari diri mereka sendiri. Pada mata pelajaran pendidikan jasmani di 
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sekolah siswa pasti diajarkan sikap disiplin sebagai salah satu nilai afektif yang 

ada pada pendidikan jasmani. Sikap ini sengaja diajarkan agar tertanam dalam diri 

siswa dan siswa dapat mempraktikkannya dalam kegiatan sekolah atau kehidupan 

sehari-hari di masyarakat.
99

 

Dalam kaitan belajar, disiplin merupakan prasyarat utama untuk mencapai 

keberhasilan dalam belajar. Tanpa disiplin yang kuat maka kegiatan belajar hanya 

merupakan aktivitas yang kurang bernilai, tanpa mempunyai makna dan target 

apa-apa. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan disiplin belajar adalah 

hal penting yang harus dilakukan dalam rangka mencapai keberhasilan belajar.
100

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya kegiatan senam 

pagi di SDN 1 nologaten mampu menumbuhkan sikap disiplin siswa. Dengan 

adanya senam tersebut sikap-sikap disiplin siswa tumbuh dengan sendirinya. 

Terlihat dari berkurangnya siswa yang terlambat, siswa sudah berseragam dengan 

lengkap, mengikuti senam dengan tertib, mengikuti upacara bendera dengan 

disiplin,berbaris dengan rapi dan tertib ketika akan memasuki kelas, dan lain 

sebagainya. Dari pihak guru maupun kepala sekolah juga terus mendukung dan 
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bekerja sama dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa agar berkembang secara 

maksimal. 

Selain itu dengan adanya senam memberikan manfaat yang sangat penting 

diantaranya: 1. Perubahan pada jantung, jantung akan bertambah besar dan kuat 

sehingga daya tampung besar dan denyutan kuat; 2. Perubahan pada pembuluh 

darah, elastisitas pembuluh darah akan bertambah karena berkurangnya timbunan 

lemak dan penambahan kontraksi otot dinding pembuluh darah. Elastisitas 

pembuluh darah yang tinggi akan memperlancar jalannya darah dan mencegah 

timbulnya hipertensi; 3. Perubahan pada paru, elastisitas paru akan bertambah 

sehingga kemampuan berkembang kempis juga akan bertambah; 4. Perubahan 

pada otot, kekuatan, kelentukan, dan daya tahan otot akan bertambah. Hal ini 

disebabkan oleh bertambah besarnya otot dan meningkatnya sistem penyediaan 

energi otot; 5. Perubahan pada tulang, penambahan aktivitas enzim pada tulang 

akan meningkatkan kepadatan, kekuatan, dan besarnya tulang.
101

 

Dengan demikian, senam pagi di sekolah mempunyai banyak manfaat 

bagi siswa maupun guru. Setelah guru dan siswa mengikuti senam,  banyak 

perubahan-perubahan pada tubuh akibat gerakan-gerakan yang dilakukan ketika 

senam sehingga badan menjadi sehat, tubuh menjadi segar sehingga siswa lebih 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan mudah bagi siswa untuk meraih 

prestasi dengan baik. Selain itu, dengan kegiatan senam pagi dapat memupuk 
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kebersamaan semua pihak sekolah, mempererat kerjasama, mempermudah guru 

dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa sehingga lama-kelamaan siswa akan 

terbiasa dengan sikap-sikap disiplin dan tertib.  

C. Analisis Data tentang Kendala dan Solusi yang Dialami Guru dalam 

Menumbuhkan Sikap Disiplin Siswa di SDN 1 Nologaten 

PonorogoTahunPelajaran 2016/2017. 

Senam adalah suatu latihan tubuh yang dipilih dan dikonstruk dengan 

sengaja, dilakukan secara sadar dan terencana, disusun sesara sistematis dengan 

tujuan meningkatkan kesegaran jasmani, mengembangkan keterampilan, dan 

menanamkan nilai-nilai mental spiritual.
102

 

Sedangkan disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kedisiplinan dapat dilakukan dan 

diajarkan kepada anak di sekolah maupun di rumah dengan cara membuat 

semacam peraturan atau tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap anak. Peraturan 

dibuat secara fleksibel, tetapi tegas. 

Adapun penghambat/kendala dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa di 

sekolah ada beberapa faktor. Disiplin dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: 1. Faktor 

internal, merupakan  faktor-faktor yang berasal dari siswa sendiri dan dapat 
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mempengaruhi disiplin belajarnya. Dalam hal ini faktor internal dibagi menjadi 

dua yaitu keadaan fisik dan psikis merupakan aspek yang mempengaruhi 

pembentukan disiplin diri. 2. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari 

lingkungan luar dan dapat mempengaruhi disiplin belajar siswa. Faktor eksternal 

tersebut meliputi kebiasaan keluarga, penerapan tata tertib sekolah, dan kondisi 

masyarakat.
103

 

Pola asuh orangtua yang diterapkan setiap kepala keluarga pun tidak kalah 

penting dalam kedisiplinan siswa. Karena dalam lingkungan keluargalah siswa 

pertama kali belajar tentang hal-hal yang belum mereka ketahui. Pola asuh yang 

diterapkan oleh masing-masing kepala keluarga juga berbeda-beda pada 

umumnya.
104

 

Berbagai kendala yang dialami guru dalam menumbuhkan sikap disiplin 

siswa di SDN 1 Nologaten antara lain yaitu kurangnya kerjasama dan kepedulian 

dari orangtua. Jika di rumah siswa sudah diajarkan disiplin oleh orangtuanya, 

maka di sekolahpun mudah dalam mengajarkan kedisiplinan kepada siswa. 

Dengan demikian, peran orangtua dalam mendisiplinkan anak sangat penting, 

karena dunia anak yang pertama kali yaitu dalam keluarga, jika dalam sebuah 

keluarga tersebut ditanamkan berbagai sikap disiplin maka anak akan terbiasa 
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dengan sikap disiplin dimanapun dia berada.  Selain itu, bisa juga dari diri siswa 

itu sendiri yang sulit membiasakan diri bersikap disiplin dalam kehidupan sehari-

hari baik di rumah maupun di sekolah.  Adapun solusi yang dilakukan SDN 1 

Nologaten dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dari pihak kepala 

sekolah maupun guru harus bertingkah laku tertib dan disiplin, memberikan 

contoh perilaku-perilaku disiplin kepada siswa agar mereka terbiasa bersikap 

disiplin juga. Upaya-upaya sekolah untuk membuat anak tertib dan disiplin 

dengan berbagai cara, misalnya melatih kegiatan-kegiatan yang membentuk 

watak disiplin. Salah satu kegiatan yang saya lakukan di sekolah  seperti Senam, 

membiasakan berjabat tangan dengan guru ketika datang maupun pulang dari 

sekolah, selain itu juga mengadakan PBB, berbaris dan mengambil sampah yang 

berserakan sebelum memasuki kelas, dengan demikian maka anak akan terbiasa 

berlaku disiplin dan tertib. 

Dengan demikian guru bisa dikatakan orang pertama di sekolah yang 

bertugas ataupun berperan terhadap perilaku siswa. Maka dari itu guru dituntut 

untuk berperilaku baik, disiplin, tertib agar siswanya bisa mencontoh perilaku-

perilaku tersebut, sehingga kedisiplinan siswa akan tumbuh secara maksimal 

dalam kehidupan sehari-harinya. 
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BAB VI  

PENUTUP  

A. Simpulan  

1. Pelaksanaan Kegiatan Senam Pagi di SDN 1 Nologaten Ponorogo dimulai 

sejak tahun2010. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai 

selesai pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu yang diikuti oleh seluruh anggota 

sekolah. Penanggungjawab dari kegiatan tersebut yaitu guru dan karyawan. 

Senam pagi juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan guru untuk 

menumbuhkan sikap disiplin siswa, karena dalam senam pagi banyak perilaku-

perilaku disiplin yang ditanamkan kepada siswa. 

2. Proses Kegiatan Senam dapatMenumbuhkan Sikap Disiplin Siswa di  SDN 1 

Nologaten yaitu dengan adanya senam pagi guru menumbuhkan kedisiplinan 

siswa melalui perilaku penertiban seragam setelah melakukan senam, datang 

ke sekolah lebih awal, tertib dalam mengikuti senam,  mengambil sampah yang 

berserakan dan dibuang ke tempat sampah, serta berbaris dengan tertib ketika 

akan memasuki kelas.  

3. Kendala dan Solusi yang dialami Guru dalam Menumbuhkan Sikap Disiplin 

Siswa di SDN 1 Nologaten Ponorogoadalah kurangnya kerjasama orangtua, 

kurangnya kesadaran siswa itu sendiri. Kemudian solusi yang diambil sekolah 

adalah sebagai kepala sekolah ataupun guru harus melatih atau memberikan 
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contoh perilaku-perilaku disiplin di sekolah, agar siswa terbiasa dengan 

perilaku disilin tersebut baik dirumah maupun di sekolah. 

B. Saran 

1. Bagi Guru 

a. Melatih sekaligus memberikan contoh perilaku disiplin kepada siswa di 

sekolah agar siswa terbiasa disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Lebih mengembangkan kegiatan senam pagi agar siswa lebih bersemangat 

lagi dalam belajar. 

c. Mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang bisa menumbuhkan sikap 

disiplin siswa. 

2. Bagi Peserta Didik 

a. Supaya lebih bersikap disiplin baik disekolah, di rumah, dan di 

masyarakat. 

b. Supaya giat berlatih dan mengikuti kegiatan senam pagi di sekolah agar 

kedisiplinannya mudah dibentuk. 

c. Supaya rajin belajar, semangat belajar dan aktif juga dalam kegiatan-

kegiatan sekolah 
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3. Bagi Madrasah 

a. Lebih meningkatkan mutu pendidikan dalam bidang akademik maupun non 

akademik 

b. Menggunakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tumbuhnya sikap 

disiplin siswa 

c. Ketika melakukan senam pagi sebaiknya siswa menggunakan pakaian 

olahraga.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Semoga penelitian ini menjadi pemicu untuk peneliti selanjutnya khususnya 

dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa di sekolah.  


