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ABSTRAK 

Khasanah, Siti Uswaton. 2017. Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap 

Kedisiplinan Siswa kelas III MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 . 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing H. 

Mukhlison Effendi, M.Ag 

Kata kunci : Lingkungan sekolah, Kedisiplinan siswa. 

Dalam proses belajar, siswa harus memiliki lingkungan sekolah yang baik. 

Karena dengan memiliki lingkungan sekolah yang baik dalam proses pembelajaran 

berlangsung maka akan membentuk kedisiplinan pada diri seorang siswa, dengan 

lingkungan sekolah yang baik juga akan mempengaruhi kedisiplinan siswa 

sebagaimana yang dialami oleh siswa kelas III MIN Paju Ponorogo.  

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah:  1) untuk 

mengetahui lingkungan sekolah kelas III MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. 2) untuk mengetahui kedisiplinan siswa kelas III MIN Paju Ponorogo 

tahun pelajran 2016/2017. 3) untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan 

antara lingkungan sekolah dengan kedisiplinan siswa kelas III MIN Paju Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017. Metode penelitian dalam skripsi ini  adalah menggunakan 

penelitian kuantitatif regresi sederhana dengan reponden penelitian sebanyak 27 

siswa kelas III MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 dengan menggunakan 

instrumen pengumpulan data berupa angket, dokumentasi, dan wawancara. 

Hasil penelitian ini adalah Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh 

terhadap kedisiplinan siswa kelas III MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil Lingkungan sekolah berpengaruh signifikan terhadap 

kedisiplinan siswa di lihat dari tingkatan pada table kategori, dapat diketahui bahwa 

lingkungan sekolah  kelas III MI Negeri Paju Ponorogo dalam kategori baik sebanyak 

0 siswa dan kategori cukup sebanyak 10 siswa  dan dalam kategori kurang  sebanyak  

17 siswa. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa lingkungan sekolah 

siswa adalah kurang. Dan dari tingkatan pada tabel kategori kedisiplinan dapat 

diketahui bahwa kedisiplinan siswa  kelas III MIN Paju Ponorogo dalam kategori 

baik sebanyak 0 siswa dan kategori cukup sebanyak  1 siswa  dan dalam kategori 

kurang  sebanyak 26 siswa. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kedisiplinan siswa adalah kurang. 

Dan hasil besarnya nilai korelasi/hubungan R yaitu sebesar 0,674 dan 

dijelaskan besar persentase pengaruh variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil penguadratan R. Dari hasil koefisien R
2
 diperoleh 

sebesar 0,455 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh lingkungan sekolah 

terhadap kedisiplinan kelas III MIN Paju Ponorogo sebesar 45,5%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh antara lingkungan sekolah dengan kedisiplinan 

siswa kelas III MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Sistem Transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan 

skripsi ini adalah sistem Institute of Islamic studies, McGill University, yaitu sebagai 

berikut : 

 Q = ق  Z = ز  ` = ء

 = B  س = S  ك = K 

 = T  ش = Sh  ل = L 

 M = م  ṣ = ص  Th = ث

 N = ن  ḍ = ض  J = ج

 W = و  ṭ = ط  Ḥ = ح

 Kh   = ẓ   = H = خ

 Y = ي  ` = ع  D = د

     Gh = غ  Dh = ذ

     F = ف  R = ر

 

Ta` marbuta tidak ditampakkan kecuali dalam susunan idafa, huruf tersebut 

ditulis t.  

Misalnya : ن بي  ; faṭậna = ف ن ال  faṭậnatal-nab᷃i  = ف

Diftong dan Konsonan Rangkap 

 ữ = او  Aw = او

 ἰ = أي  Ay = اي

 



 

 
 

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw yang didahului 

dummah dan huruf yậ yang didahului kasra seperti tersebut dalam tabel. 

Bacaan panjang  

 Ū = او  Ī = اي  Ā = ا

 

Kata Sandang 

 

 -wa‟l = وال  al-sh = الش  -al = ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru adalah orang yang ucapan dan tindakanya selalu di gugu dan ditiru. 

Guru adalah orang yang rela berkorban untuk anak didiknya dan masyarakat 

lingkunganya. Guru adalah pelopor perubahan masyarakat dengan tanpa 

mengharapkan imbalan. Guru laksana obor yang kelak akan menjadi penerang 

bagi siswanya, guru merupakan sosok orang yang ingin tahu pada semua hal  

untuk disampaikan pada anak didiknya. Guru adalah manusia cinta, pengembang, 

dan pengamal pengetahuan. Guru adalah sosok orang yang mempunyai ilmu 

pengetahuan lebih bila dibandingkan orang lain. Guru adalah orang yang selalu 

memberi pengaruh secara abadi, tapi ia tidak mau tahu kapan pengaruh itu 

berhenti. Guru adalah sosok manusia pewaris dan penerus berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Guru adalah mitra belajar siswa dengan tanpa syarat, 

guru merupakan pribadi yang utuh untuk merubah perilaku dan kepribadian 

peserta didik. 

Peran guru pada dasarnya adalah membantu anak mengubah perilakunya 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitanya dengan ini dapat 

dikenali adanya dua hal pokok yaitu proses yang berupa upaya perubahan 

perilaku dan kriteria yaitu arah yang dipakai sebagai pedoman atau tujuan dalam 

mengubah perilaku tersebut, criteria disini biasa terumuskan dalam tujuan 



 

 
 

pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, tugas guru berinteraksi dengan 

anak, dengan cara menciptakan kondisi dan menyusun bahan, dengan 

memanipulasi situasi yang memungkinkan anak mengubah tingkah laku sesuai 

dengan keinginan itu.
1
 

Menurut Bafadal (1992) dalam pandangan tradisional mengatakan bahwa 

mengajar tidak lebih dari pada sekedar memasukan isi atau bahan pengajaran 

kepada murid sedemikian rupa sehingga ia bisa mengeluarkan kembali segala isi 

dan bahan pelajaran yang telah diterimanya. Proses pengajaran dalam hal hanya 

meliputi guru atau instruktur, murid, dan buku pelajaran. Tugas guru dalam hal ini 

hanyalah membaca isi buku pelajaran kemudian menyampaikan kepada murid 

sehingga pada akhir pelajaran murid bisa mengetahuisegala isi buku pelajaran. 

Proses belajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan 

dengan guru sebagai pemegang peran utama. Proses belajar merupakan suatu 

proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu. interaksi dalam peristiwa belajar mengajar mempunyai arti yang 

lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dan siswa, tetapi berupa interaksi 

edukatif. Dalam hal ini bukan hanya memberi materi, melainkan penanaman sikap 

dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar.
2
 

                                                           
1
 Endang Poerwati, Perkembangan Peserta Didik ( Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2002), 7 
2
Jasmani & Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA 2013 

)174 



 

 
 

Dan Lingkungan sekolah yang kondusif sangat mempengaruhi dan 

mendukung bagi kenyamanan dan kelangsungan proses pembelajaran yang 

dialami oleh peserta didik di kelas. Peserta didik yang nyaman akan memiliki 

motivasi yang tinggi untuk belajar, serta memiliki minat dan pola pikir yang 

positif tentang pentingnya belajar bagi  dirinya dan masa depanya, sehingga 

dalam diri peserta didik tersebut akan tumbuh kesadaran untuk belajar dengan 

baik yang pada akhirnya akan menghasilkan prestasi belajar yang baik. Selain itu, 

lingkungan sekolah yang kondusif akan memotifasi guru untuk melaksanakan 

proses belajar yang optimal, karena guru merasa nyaman dengan lingkungan yang 

ada di sekitarnya. Guruakan mengerahkan segenap potensi yang di milikinya 

untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi 

peserta didik. 

Lingkungan sekolah yang efektif adalah lingkungan sekolah yang mampu 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik untuk tumbuh dan 

berkembang dalam proses pembelajaran yang optimal. Lingkungan sekolah 

adalah penilaian tentang berbagai factor atau aspek yang mempengaruhi 

pertumbuhan, kemajuan, dan perkembangan sekolah, yang berada disekitar guru 

dan peserta didik.
3
 

Lingkungan fisik, Proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu 

lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan.Lingkungan ini mencakup lingkungan 

fisik, social, intelektual dan nilai-nilai. Lingkungan fisik terdiri atas lingkungn 

                                                           
3
Euis Karwati, Manajemen Kelas (Classroom Management) (Bandung: Alfabeta, 2014) 267 



 

 
 

alam dan lingkungan buatan manusia, yang merupakan tempat dan sekaligus 

memberikan dukungan dan kadang-kadang juga hambatan bagi berlangsungnya 

proses pendidikan. Proses pendidikan mendapatkan dukungan dari lingkungan 

fisik berupa sarana, prasarana serta fasilitas yang digunakan. Tersedianya sarana, 

prasarana dan fasilitas fisik dalam jenis jumlah dan kualitas yang memadai, akan 

sangat mendukung berlangsungnya proses pendidikan yang efektif, kekurangan 

sarana, prasarana dan fasilitas fisik, akan menghambat proses pendidikan dan 

menghambat pencapaian hasil yang maksimal. 
4
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , disiplin diartikan dengan tata 

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

disiplin sendiri sebenarnya berasal dari bahasa latin, yaitu disciplina dan 

discipulus yang berarti perintah dan peserta didik. Jadi, disiplin dapat dikatakan 

sebagai perintah seorang guru kepada peserta didiknya. Kemudian dalam New 

World Dictionary,disiplin diartikan sebagai latihan untuk mengendalikan diri, 

karakter, atau keadaan yang tertib dan efisien. 

Dalam membina kedisiplinan pada peserta didik di kelas, guru sebagai 

manajer kelas memiliki peran untuk mengarahkan apa yang baik, menjadi teladan, 

sabar  dan penuh pengertian. Guru harus mampu menumbuhkan kedisiplinan 

peserta didik, terutama disiplin diri. 

                                                           
4
Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung:PT REMAJA 

ROSDAKARYA,2011),5 



 

 
 

Fungsi utama disiplin adalah untuk mengajar mengendalikan diri dengan 

mudah, menghormati dan mematuhi otoritas. Dalam mendidik peserta didik perlu 

disiplin, tegas dalam hal apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang serta 

tidak boleh dilakukan.
5
 

Kedisiplinan merupakan hal yang sangat penting dalampelaksanaan tata 

tertib.Disiplin dicapai melalui suatu upayapendidikan agar seseorang mengikuti 

suatu aturan dengan membuat supaya orang tersebut merasa terlibat didalamnya 

sehingga sampai pada nilai yang sifatnya instrinsik. 

Tumbuhnya sikap kedisiplinan bukan merupakan peristiwa mendadak yang 

terjadi seketika.Kedisiplinan pada diri seseorang tidak dapat tumbuh tanpa adanya 

intervensi dari pendidikan, dan itupun dilakukan secara bertahap, sedikit demi 

sedikit. Pembentukan sikap kedisiplinan itu harus ditanamkan dari lingkungan 

keluarga yang nantinya akan menjadi modal besar bagi pembentukan sikap 

kedisiplinan di lingkungan sekolah. 

Dengan bertambahnya lingkungan siswa yang semula hanya lingkungan 

keluarga dan setelah mereka memasuki sekolah lalubertambah dengan lingkungan 

baru yaitu lingkungan sekolah, akan bertambah pula butir-butir kedisiplinan lain. 

Ketepatan datang di sekolah, mendengar bunyi bel sebagai salah satu bentuk 

peraturan untuk masuk dan keluar kelas dalam kehidupan di sekolah, merupakan 

contoh bentuk kedisiplinan baru yang mempunyai corak, sifat dan daya laku yang 

                                                           
5
Novan Ardy Wiyani, MANAJEMEN KELAS (Jogjakarta: AR-RUSS MEDIA, 2013), hlm  

159-162 



 

 
 

berbeda dengan peraturan di dalam kehidupan keluarga. Di sekolah, pada 

umumnya peraturan peraturan yang harus ditaati oleh siswa di tuliskan dan di 

undangkan, disertai dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Dengan demikian 

maka jika dibandingkan dengan kedisiplinan dalam keluarga, kedisilinan di 

sekolah sifatnya lebih keras dan kaku.
6
  

Sesuai dengan hasil observasi yang saya lakukan, masih ada anak yang 

terlambat datang disekolah, ternyata anak tersebut kesiangan bangun 

tidurnya.Masih ada juga anak yang tidak mendengarkan guru yang sedang 

menjelaskan pelajaran dan berbicara sendidri di saat sedang adanya kegiatan 

belajar mengajar. 

Berangkat dari hal-hal termasuk factor yang berpengaruh terhadap 

kedisiplinan siswa yaitu perhatian guru, keteladanan guru, kewibawaan guru, 

lingkungan sekolah, lingkungan berdisiplin, dan latihan berdisiplin, maka judul 

penelitian ini adalah “ PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP 

KEDISIPLINAN SISWA KELAS III MIN PAJU PONOROGO TAHUN 

PELAJARAN 2016 / 2017”.  

 

B. Batasan  Masalah 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa antara lain 

yaitu keteladanan guru, kewibawaan guru, perhatian guru, lingkungan sekolah, 

                                                           
6
Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993) 118-119 



 

 
 

lingkungan berdisiplin, dan latihan berdisiplin. Diantara faktor-faktor tersebut 

salah satunya adalah lingkungan sekolah.Sehingga batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah kedisiplinan siswa yang dikaitkan dengan lingkungan 

sekolah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan berbagai 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap kedisiplinan siswa 

kelas III MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016 / 2017 

2. Adakah pengaruh lingkungan sekolah  terhadap kedisiplinan siswa kelas III 

MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016 / 2017 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

1. Untuk mendeskripsikan pengaruh lingkungan sekolah di kelas III MIN Paju 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016 / 2017 

2. Untuk menjelaskan hubungan antara lingkungan sekolah  terhadap kedisiplinan 

siswa kelas III MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016 / 2017 

 

 

 

 



 

 
 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

2. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi para pelajar dan mahasiswa 

serta menambah pengetahuan dan pengembangan wacana dalam Mata Kuliah 

Pengelolaan Kelas. 

3. Manfaat Praktis  

a. Bagi Lembaga Sekolah 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi lembaga tersebut dalam mengambil langkah, 

baik itu sikap maupun tindakan untuk meningkatkan kedisiplinan peserta 

didik melalui kewibawaan guru dan lingkungan sekolah. 

b. Bagi Pendidik  

Dengan kewibawaan, guru dapat meningkatkan kedisiplinan peserta 

didik. 

c. Bagi Siswa  

Siswa dapat lebih berdisiplin dengan adanya kewibawaan guru. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan 

pengalaman dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui kewibawaan 

guru dan lingkungan sekolah. 

 

 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori  

1. Kajian tentang lingkungan sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu lingkungan, 

yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan ini mencakup lingkungan fisik, 

sosial, intelektual, dan nilai-nilai. Lingkungan fisik terdiri atas 

lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia, yang merupakan 

tempat dan sekaligus memberikan dan dukungan dan kadang-kadang juga 

hambatan bagi berlangsungnya proses pendidikan. Proses pendidikan 

mendapatkan dukungan dari lingkungan fisik berupa sarana, prasarana 

serta fasilitas fisik dalam jenis jumlah dan kualitas yang memadai, akan 

sangat mendukung berlangsungnya proses pendidikan yang efektif. 

Kekurangan sarana, prasarana dan fasilitas fisik, akan menghambat 

proses pendidikan dan menghambat pencapaian hasil yang maksimal.
7
 

Dalam proses pembelajaran juga dibutuhkan lingkungan belajar 

untuk belajar mandiri, yang dimaksud dengan proses lingkungan belajar 
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dalam konteks belajar mandiri adalah lingkungan rumah, lingkungan 

sekolah, linjgkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Agar kegiatan 

belajar mandiri dapat berlangsung efektif, di setiap lingkungan perlu 

penyediaan sumber informasi, narasumber/pembantu belajar, dukungan 

dan adanya suasana lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya 

belajar mandiri. 

Lingkungan yang menunjang belajar mandiri yaiti ketersediaan 

sumber informasi diperlukan karena proses pembelajaran mandiri sangat 

mungkin mendorong pembelajar mancari informasi baru yang ada di 

surat kabar, buku-buku dll. Ketersediaan pembantu belajar bisa keluarga, 

kawan, atau guru. Ketersediaan suasana lingkungan yang kondusif bagi 

pembelajar terutama di sekolah dan di rumah. Ketersediaan dukungan 

terhadap kegiatan belajar baik dirumah, disekolah, maupun di 

masyarakat. 

Lingkungan sebenarnya mencakup segala material dan  stimulus 

di dalam dan di luar individu, baik bersifat fisiologis, psikologis maupun 

sosial kultural. Sartain menyatakan bahwa lingkungan atau environment 

meliputi semua kondisi dalam dunia yang dengan cara cara tertentu 

mempengaruhi tingkah laku, dan pertumbuhanya.  

Belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dan 

lingkunga. Lingkungan menyediakan rangsangan (stimulus) terhadap 

individu dan sebaliknya individu memberikan respon terhadap 



 

 
 

lingkungan. Dalam proses interaksi itu dapat terjadi perubahan pada diri 

individu berupa perubahan tingkah laku, dapat juga terjadi individu 

menyebabkan terjadinya perubahan pada lingkungan, baik yang positif 

atau bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi lingkungan 

merupakan faktor yang penting dalam proses belajar mengajar.
8
 

Tokoh-tokoh pendidikan masa lampau berpendapat bahwa faktor 

lingkungan sangat bermakna dan dijadikan sebagai landasan dalam 

mengembangkan konsep pendidikan dan pengajaran. Misalnya, J.J 

Rousseau dengan teorinya “Kembali ke Alam” menunjukkan betapa 

pentingnya pengaruh alam terhadap perkembangan anak didik. Karena itu 

pendidikan anak harus dilaksanakan di lingkungan alam yang bersih, 

tenang, suasana menyenangkan, dan segar sehingga sang anak tumbuh 

sebagai manusia yangbaik. Jan Lighart terkenal dengan “Pengajaran 

Alam Sekitar”  Menurut tokoh ini pendidikan sebaiknya disesuaikan 

dengan keadaan alam sekitar. Pengajaran berdasarkan alam sekitar akan 

membantu anak didik untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan 

sekitarnya. Ovide Decroly di kenal dengan teorinya bahwa “sekolah 

adalah dari kehidupan untuk kehidupan” bawalah kehidupan ke dalam 

sekolah agar kelak anak didik dapat hidup di masyarakat.   
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b. Faktor – faktor lingkungan  

1. Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat baik kelompok 

besar maupun kecil. 

2. Lingkungan personal meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi 

berpengaruh terhadap individu pribadi lainya. 

3. Lingkungan alam (fisik) meliputi semua sumber daya alam yang 

dapat di berdayakan sebagai sumber belajar. 

4. Lingkungan kultural mencakup hasil budaya dan teknologi yang 

dapat dijadikan sumber belajar yang dapat menjadi faktor pendukung 

pengajaran, dalam konteks ini termasuk sistem nilai, norma, dan adat 

kebiasaan. 

c. Fungsi-fungsi lingkungan sekolah 

1. Fungsi psikologis: stimulus bersumber dari lingkungan yang 

merupakan rangsangan terhadapa individu sehingga terjadi respon 

yang menunjukan tingkah laku tertentu. 

2. Fungsi pedagogis: Lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang 

bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan 

sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, sekolah, 

lembaga pelatihan, lembaga-lembaga sosial. Semua lembag m,emiliki 

program pendidikan, baik tertulis maupun yang yang tidak tertulis. 

3. Fungsi instruksional: program instruksional merupakan suatu 

lingkungan pengajaran/pembelajaran yang di rancang secara khusus. 



 

 
 

Guru yang mengajar, materi pelajaran, sarana dan prasarana 

pengajaran dan kondisi lingkungan kelas (fisik) merupakan 

lingkungan yang sengaja dikembangkan untuk mengembangkan 

tingkah laku siswa.
9
  

d. Unsur-unsur lingkungan sekolah 

Beberapa unsur-unsur yang ada di lingkungan sekolah yang dapat 

mempengaruhi belajar menurut slameto adalah: 

1. Metode mengajar 

Metode mengajar mempengaruhi belajar, dimana metode 

mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar peserta 

didik yang tidak baik pula dan sebaliknya. 

2. Kurikulum  

Kurikulum yang kurang tepat akan berpengaruh tidak baik 

terhadap belajar dan begitupun sebaliknya. 

3. Relasi guru dengan peserta didik.  

Guru yang kurang berinteraksi dengan peserta didik secara 

akrab akan menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar. 

4. Disiplin sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat hubunganya dengan kerajinan 

peserta didik dalam sekolah dan juga dalam belajar. Alat pelajaran 

                                                           

 
9
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 194-197 



 

 
 

 Alat pelajaran yang baik dan lengkap perlu, agar guru dapat 

mengajar dengan baik sehingga peserta didik dapat menerima 

pelajaran dengan baik serta dapat belajar dengan baik pula. 

5. Waktu sekolah 

Waktu sekolah ialah waktu yang terjadinya proses belajar 

mengajar disekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore, dan 

malam hari. 

6.  Standart pelajaran diatas ukuran  

Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, perlu 

memberi pelajaran diatas  ukuran standar, sehingga peserta didik 

merasa kurang mampu dan takut kepada guru. 

7.  Keadaan gedung 

Dengan keadaan gedung dan kelas yang kurang memadai bagi 

peserta didik maka peserta didik akan merasa tidak nyaman dalam 

belajar. 

8. Cara belajar 

Banyak peserta didik yang melaksanakan cara belajar yang 

salah, dalam hal ini perlu pembinaan dari guru, dengan cara belajar 

yang tepat, maka hasil belajar peserta didik akan semakin efektif. 

9. Tugas rumah  

Guru jangan terlalu banyak memberi tugas yang yang harus 

dikerjakan dirummah kepada peserta didik, sehingga peserta didik 



 

 
 

tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan 

yang lain.
10

  

e. Syarat-Syarat Lingkungan Yang Nyaman 

  Adapun syarat-syarat untuk memenuhi lingkungan yang baik 

dan dapat ditempati dengan nyaman adalah sebagai berikut: 

1) Lapangan bermain 

  Fasilitas lapangan bermain adalah hal yang sangat 

penting bagi kegiatan belajar mengajar disekolah, khususnya yang 

berhubungan dengan ketangkasan dan pendidikan jasmani. Selain 

itu, lapangan bermain juga dapat digunakan untuk kegiatan bermain 

siswa, kegiatan upacara pagi dan kegiatan perayaan/pentas seni juga 

memerlukan tempat yang luas. 

2) Pepohonan yang rindang dan hijau 

  Semakin pesatnya pertumbuhan sebuah daerah 

menyebabkan pepohonan rindang habis diterbang dan dijadikan 

bangunan, terlebih jika harga tanah terus melonjak naik, inilah yang 

menjadikan jumlah oksigen (O²) berkurang padahal oksigen adalah 

salah satu unsur pendukung kecerdasn manusia. Kekurangan kadar 

oksigen pada manusia akan menyebabkan suplai darah ke otak 

menjadi lambat, padahal nutrisi yang kita makan sehari-hari  
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disampaikan oleh darah ke seluruh tubuh kita. Karena itulah 

dibutuhkan banyak pohon rinyuplai oksigen.ndang di lingkungan 

pekarangan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah, guna me  

3) Sistem sanitasi dan sumur resapan air 

  Sistem sanitasi yang baik adalah syarat terpenting 

sebuah lingkungan itu layak ditinggali. Dengan sistem sanitasi yang 

bersih, maka seluruh warga  sekolah akan dapat lebih tenang dalam 

mengadakan proses belajar mengajar. Selain itu diperlukan juga 

sistem sumur resapan air untuk mengaliri air hujan agar tidak 

menjadigenangan yang dapat menjadi kotor lingkungan sekolah 

atau bahkan membahayakan apabila dialami oleh jentik-jentik 

nyamuk.  

4) Tempat pembuangan sampah 

  Sampah adalah salah satu musuh utama manusia yang 

mempengaruhi kemajuan peradaban. Senakin bersih suatu tempat, 

maka semakin beradap orang-orang ditempat itu. Terbukti dari 

kesadaran penduduk-penduduk di negara maju yang sadar untuk 

tidak membuang sampah sembarangan. Dalam masalah sampah di 

sekolah, perlu ditumbuhkan kesadaran pada seluruh warga sekolah 

untuk turut menjaga lingkungan. Caranya adalah dengan 

menyediakan tempat pembuangan sampah berupa tong-tong sampah 

dan tempat pengumpulan sampah akhir di sekolah. 



 

 
 

5) Lingkungan sekitar sekolah yang mendukung 

  Adanya kasus di beberapa daerah, misalnya lingkungan 

sekolah yang dekat dengan pabrik yang bising dan brpolusi udara 

atau lingkungan sekolah yang berada di pinggir jalan raya yang 

selalu padat atau bahkan lingkungan sekolah yang letaknya 

berdekatan dengan tempat sampah atau sungai yang tercemar 

sampah sehingga menimbulkan ketidak nyamanan akibat bau-bau 

tak sedap. Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang perly 

penanganan langsung dan serius dari pemerintah. Lingkungan 

sekitar sekolah yang seperti itu akan dapat menyebabklan siswa 

cenderung tidak nyaman belajar atau bahkan penurunan kualitas 

kecerdasan akibat polusi tersebut. Karena itulah sudah saatnya 

pemerintah memperhatikan generasi penerusnya. 

6) Bangunan sekolah yang kokoh dan sehat 

  Banyak sekali kasus robohnya bangunan sekolah di 

indonesia. Entah karena bangunanya yang sudah tua atau bangunan 

baru dibangun tetapi asal-asalan. Ini adalah kewajiban pemerintah 

untuk mengatasinya. Karena bangunan sekolah sudah semestinya 

dibangun dengan kokoh dan memiliki syarat-syarat bangunan yang 

sehat seperi ventilasi yang cukup dan ruang-ruang kelas yang 

ideal.
11
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2. Kajian Tentang Kedisiplinan Siswa    

a. Pengertian Disiplin  

Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian 

diri seseorang terhadap bentuk aturan. Peraturan di maksud dapat 

ditetapkan oleh orang yang bersangkutan maupun berasal dari luar. Di 

dalam ilmu pendidikan mengenal dua istilah yang mempunyai pengertian 

yang hampir sama yaitu disiplin dan ketertiban. 

Ketertiban menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti 

peraturan atau tata tertib karena disorong atau disebabkan oleh sesuatu 

yang datang dari luar. Disiplin menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam 

mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran 

yang ada pada kata hatinya. 

Disiplin menunjuk sejenis keterlibatan aturan dalam mencapai 

standar yang tepat atau mengikuti peraturan yang tepat dalam berperilaku 

atau melakukan aktifitas.
12

 

Ditinjau dari asal kata, kata disiplin berasal dari bahasa latin discere 

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

yang berarti pengajaran atau pelatihan. Seiring perkembangan waktu, kata 

disciplina, juga mengalami perkembangan makna. Kata disiplin dimaknai 

secara beragam. Ada yang mengartikan disiplin sebagai kepatuhan terhadap 
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peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Ada juga yang 

mengartikan disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri 

agar dapat berperilaku tertib. 

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 adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan 

suatu system yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, 

perintah, dan peraturan yang berlaku. Disiplin adalah sikap menaati 

peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. 

Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses 

panjang agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri 

seseorang anak. Oleh karena itu, penanaman harus dilakukan sejak dini.
13

 

Disiplin yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap 

segala bentuk peraturan dan tata tertib yan berlaku.
14
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b. Tujuan disiplin  

Tujuan mendisiplinkan anak 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 

menjadikanya sebagai kebiasaan dan bagian dari dirinya. 

Tujuan mendisiplinkan adalah mengajarkan kepatuhan. Ketika kita 

melatih anak untuk mengalah, kita sedang mengajar mereka melakukan 

sesuatu yang benar untuk anak alasan yang tepat. 

Hasil disiplin memang menyakitkan untuk jangka pendek, tetapi 

sesungguhnya menguntungkan untuk jangka panjang. Alasan orang tua tak 

suka mendisiplinkan anak adalah menyakitkan dalam jangka pendek. Kita 

bersimpati pada prasaan anak ketika didisiplinkan untuk bangun dan mandi 

pagi, misalnya. Semua disiplin tampak lebih banyak „‟menyakitkan„‟ 

ketimbang menyenangkan anak, tetapi disiplin akan memberikan hasil yang 

menguntungkan kehidupan anak di kemudian hari. 

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 inisiatif seseorang, sehingga pada akhirnya seseorang hanya 

akan berbuat sesuatu apabila diperintah. Disiplin yang terlalu ketat 

mungkin akan menyebabkan kesempitan dalam daya berpikir.  

Maman Rahman dalam bukunya Moh. Sochib pola asuh orang tua: untuk 

membantu anak mengembangkan disiplin diri mengemukakan bahwa 

tujuan disiplin adalah: 

1) Memberikan dukungan untuk terciptanya perilaku yang tidak 

menyimpang. 

2) Mendorong siswa untuk melakukan yang baik dan yang benar. 

3) Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan 

lingkungan dan menjauhi hal yang dilarang. 

4) Siswa belajar untuk hidup dengan kebiasaan yang baik dan bermanfaat 

untuk diri sendiri dan lingkunganya. 

c. Fungsi Disiplin  

Disiplin membantu anak menyadari apa yang di harapkan dan apa 

yang tidak diharapkan darinya dan membantu bagaimana mencapai apa 

yang diharapkan. Disiplin akan terbentuk apabila disiplin itu diberikan oleh 

seseorang yang memberikan rasa aman dan tumbuh dari pribadi yang 

berwibawa serta dicintai, bukan dari orang yang ditakuti dan berkuasa.
15
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Disiplin sangat penting bagi siswa. Disiplin akan mengantarkan 

kesuksesan siswa dalam belajar. Disiplin memiliki beberapa fungsi yaitu: 

1) Menata kehidupan bersama  

Disiplin berfungsi sebagai pengatur tata kehidupan manusia 

dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat. Dengan begitu 

hubungan antara individu satu dengan yang lainnya baik dan lancar. 

2) Membangun kepribadian  

Lingkungan yang berdisiplin baik sangat berpengaruh terhadap 

kepribadian seseorang.Apabila seseorang siswa yang sedang tumbuh 

kepribadianya, lingkungan sekolah yang tertib, teratur, tenang dan 

tenteram, sangat berperan dalam membangun kepribadian yang baik. 

3) Melatih kepribadian 

Kepribadian yang tertib, teratur, taat, patuh, perlu dibiasakan 

dan dilatih. Hal ini pun memerlukan waktu dan proses yang memakan 

waktu cukup lama. 

4) Pemaksaan 

Disiplin dapat terjadi karena paksaan dan tekanan dari luar. 

Pemaksaan itu bertujuan supaya seseorang mematuhi peraturan yang 

berlaku di lingkungan itu. Dengan pendampingan para guru, 

pemaksaan, pembiasaan, dan latihan disiplin seperti itu dapat 

menyadarkan siswa bahwa disiplin itu penting. 

 



 

 
 

5) Hukuman  

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal positif yang harus 

dilakukan oleh siswa. Sisi lainya berisi sanksi atau hukuman bagi yang 

melanggar tata tertib tersebut. Ancaman sanksi atau hukuman sangat 

penting karena dapat memberi dorongan  dan kekuatan bagi siswa 

untuk menaati dan mematuhinya. Tata tertib yang sudah disusun dan di 

sosialisasikan seharusnya diikuti dengan penerapan secara konsisten 

dan konsekuen.Siswa yang melanggar peraturan yang berlaku harus 

diberi sanksi disiplin. 

6) Menciptakan lingkungan kondusif 

Disiplin disekolah berfungsi untuk mendukung 

terlaksanakanya proses dari kegiatan pendidikan agar berjalan lancar. 

Hal ini dapat dicapai dengan merancang peraturan sekolah, yakni 

peraturan bagi guru dan para siswa serta peraturan lain yang dianggap 

perlu. Kemudian diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen 

sehingga akan memberikan pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai 

lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran.
16
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d. Faktor pembentukan kedisiplinan 

1) Teladan 

Perbuatan dan lingkungan lebih besar pengaruhnya 

dibandingkan dengan perkataan. Siswa lebih mudah meniru apa yang 

mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Disinilah factor teladan 

disiplin sangat penting bagi disiplin siswa. 

2) Sikap kewibawaan  

 Untuk menjadi teladan yang baik, guru harus memiliki sikap 

kewibawaan, dimana dengan sikap kewibawaanya itu, siswa akan 

meneladaninya dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh guru. 

3) Sikap perhatian 

Dengan kewibawaan yang dimiliki oleh guru menunjukan 

bahwa adanya sikap perhatian terhadap siswanya. 

4) Lingkungan berdisiplin 

Apabila siswa berada pada lingkungan yang berdisiplin, 

mereka akan terbawa oleh lingkungan tersebut. 

5) Latihan berdisiplin  

 Disiplin dapat dicapai dan dibentuk melalui proses latihan 

dan kebiasaan. Artinya disiplin harus dilakukan berulang kali dan  

membiasakanya dalam praktik disiplin dalam kehidupanya. Dengan 



 

 
 

latihan dan membiasakan diri, disiplin akan terbentuk dalam diri siswa 

sehingga nantinya akan menjadi kebiasaan.
17

 

3. Kajian Tentang Hubungan lingkungan sekolah terhadap Kedisiplinan 

Kedisiplinan dipandang sebagi sebuah kekuatan positif dan 

konstruktif. Kedisiplinan merupakan bantuan yang diberikan oleh guru maupun 

orang tua agar anak bisa belajar bagaimana harus bertingkah laku dalam situasi 

yang berbeda, memberikan petunjuk dan batasan tingkah laku, serta membatasi 

dan melarang hal tertentu, bukan semata karena larangan, tetapi untuk 

mencapai tujuan yang sangat penting. 

Dalam menanamkan disiplin, guru bertanggung jawab mengarahkan, 

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

mampu mendisiplinkan peserta didik dengan penuh kasih sayang, dan salah 

satu caranya adalah dengan kewibawaan yang dimilikinya. 

Kedisiplinan siswa menjadi sangat berarti bagi kemajuan sekolah. 

Disekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang baik. 

Sebaliknya, pada sekolah yang tidak tertib kondisinya akan jauh berbeda. 

Pelanggaran yang terjadi sudah dianggap biasa dan untuk memperbaiki 

keadaan yang demikian tidaklah mudah. Hal itu perlu kerja keras dari berbagai 

pihak untuk mengubahnya, sehingga berbagai jenis pelanggaran terhadap 

disiplin dan tata tertib sekolah tersebut perlu dicegah.Untuk kepentingan 

tersebut, dalam rangka mendisiplinkan peseta didik guru harus mampu menjadi 
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pembimbing, contoh dan keteladanan, pengawas, dan pengendalian seluruh 

perilaku peseta didik.
18

 

Karena belajar tidak lepas dari keadaan sekitarnya, sebagaimana yang 

dikatakan oleh novak dan gowin, mengistilahkan lingkungan fisik tempat 

belajar dengan istilah “millieu”, yang berarti konsteks terjadinya pengalaman 

belajar. Lingkungan ini meliputi ruangan, tata ruang dan berbagai situasi fisik 

yang ada di sekitar kelas atau tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, 

lingkungan ini pun dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

belajar. 

Dengan demikian lingkungan sekitar yang ada dalam sekolah 

mempunyai peran yang sangat penting dan mempunyai pengaruh yang yang 

besar terhadap terhadap motivasi belajar siswa, karena belajar apapun kiranya 

tidak akan dapat berhasil dengan baik tanpa adanya lingkungan yang 

mendukung. 

Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membimbing siswa, 

dalam hal ini untuk menyikapi lingkungan sekolah yang kurang positif, tugas 

bimbingan guru diarahkan kepada siswa dalam menyikapi lingkungan positif 

dan negatif. Dipihak lain, guru juga perlu mengorganisir lingkungan sekolah 

yang bisa menumbuhkan kreatifitas siswa, motivasi siswa dan juga rasa sedang 

berada di lingkungan sekolah. Perasaan senang, aman, dan nyaman. . 
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Sedangkan kedisiplinan belajar siswa dapat terbentuk dari identifikasi 

siswa terhadap gurunya, siswa akan menganggap guru sebagai figure yang 

harus diikuti segala tindakan dan perkataanya. Ini bukan untuk diartikan bahwa 

kekuasaan sebagai salah satu cara yang baik untuk menciptakan kedisiplinan 

yang sesungguhnya. karena disiplin itu tidak bersifat semu artinya siswa 

bertindak pura-pura disiplin sedangkan kedisiplinan yang sesungguhnya 

diperoleh dari adanya kesadaran dalam diri siswa untuk melaksanakan 

kewajibanya yaitu belajar.
19

 

Terdapat banyak alasan mengapa siswa berperilaku buruk, sering kali 

alasan tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan keahlian anda sebagai 

seorang guru. Sekolah, universitas dan lingkungan pendidikan lain merupakan 

jenis lingkungan yang sangat khusus: lingkungan yang dapat mendorong 

perilaku baik atau membuat siswa merasa mereka dapat berperilaku buruk. Jika 

anda mengajar dalam lingkungan dengan etos yang kuat dan positif, hal ini 

berperan dalam terciptanya perilaku baik di ruang kelas anda. Jika anda bekerja 

di lingkungan yang memiliki masalah perilaku, anda mungkin menyalahkan 

diri anda sendiri ketika salah satu penyebab masalah tersebut adalah faktor 

eksternal. 

Pengaruh lingkungan di sekeliling siswa diantaranya “etos” 

keseluruhan dari lingkungan siswa memiliki dampak yang kuat terhadap 

perilaku di kelas siswa. Hal ini merupakan konsep yang rumit untuk 
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didefinisikan, karena berkaitan dengan nuansa dari tempat tersebut. Pada 

dasarnya, etos merujuk pada budaya yang berlaku, cara siswa mempersepsikan 

tempat mereka mendapatkan pendidikan. 

Lingkungan yang positif : 

1. Siswa berperilaku baik di dalam pelajaran dan sekolah. 

2.  Terdapat budaya kerja keras dan disiplin diri. 

3. Bekerja keras dipandang sebagai hal yang positif, bukan negatif 

4. Ketika siswa baru masuk sekolah, merupakan mengikuti budaya tersebut. 

5. Terdapat banyak panutan yang baik, staf dan siswa 

6. Siswa yang bekerja keras dan berperilaku baik lebih banyak dari siswa 

yang nakal. 

7. Staf memiliki waktu yang nenergi untuk mendukung masing-masing siswa. 

8. Siswa dan staf merasa senang dan positif berada di lingkungan tersebut 

9. Staf tinggal di tempat kerja yang lebih lama, yang pada akhirnya mengarah 

kepada kesinambungan yang lebih baik. 

Lingkungan Yang Negatif: 

1. Adanya budaya disiplin yang buruk. 

2. Sikap negatif terdapat pembelajaran lebih besar dari pada sikap positif. 

3. Jumlah “staf” yang tidak banyak membuat para staf mengalami kesulitan 

dalam mengendalikan perilaku. 

4. Tidak ada panutan yang positif untuk memimpin perubahan. 



 

 
 

5. ketika siswa baru masuk sekolah, mereka dengan cepat mengikuti jalan 

yang tidak baik. 

6. guru merasa negatif terhadap pekerjaan mereka dan tidak ingin tinggal 

lebih lama disekolah. 

7. Hal tersebut pada akhirnya membuat siswa berfikir bahwa  guru “ tidak 

memedulikan” mereka sehingga mereka akan mempermainkan staf baru.
20

 

 

B. Telaah Pustaka 

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu ada judul skripsi yang menulis 

tentang kedisiplin siswa yang ditulis oleh: 

1. Rike Dwi Krisnawati yang berjudul “Korelasi Antara Moralitas dengan 

Kedisiplinan Siswa Kelas V SDN 2 Ronowijayan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

Dari kajian kepustakaan yang dipadukan dengan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

Kedisiplinan siswa kelas V di SDN 2 Ronowijayan Ponorogo tahun pelajaran 

2013/2914 adalah: berkartegorikan rendah (20,83%) sebanyak 5 responden 

dengan nilai kurang dari 28, berkategorikan sedang (75%) sebanyak 18 
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responden dengan nilai berkisar 28-38, berkategorikan tinggi (4,17%) 

sebanyak 1 responden dengan nilai lebih dari 36.
21

 

2. Nofia Nur Laila Yang Berjudul “ Upaya Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik Di MI Tholabiyah Ngetrep Jiwan 

Madiun Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Dari kajian kepustakaan yang dipadukan dengan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

Upaya  kepala madrasah untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik di MI 

Tholabiyah Ngetrep Jiwan Madiun tahun pelajaran 2013/2014: 

a. Kepala madrasah MI Tholabiyah Ngetrep Madiun tanggap akan tantangan 

dunia global, menyadari hal tersebut maka kedisiplinan dalam melakukan 

hal apapun menjadi kunci keberhasilan. Kepala madrasah ingin 

menanamkan kedisiplinan kepada setiap peserta didik. Untuk mewujudkan 

hal tersebut disusun berbagai upaya dan program maupun peraturan yang 

disekiranya dapat menumbuhkan rasa kedisiplinan dalam berbagai hal. 

Upaya tersebut seperti sholat berjamaah, membiasakan berjabat tangan, 

menjaga kebersihan, proses KBM sesuai jadwal, ekstrakurikuler, sragam 

beserta atribut, pemberian hukuman bagi yang melanggar dan memberikan 

ganjaran bagi yang berprestasi, pelatihan azan, senam jumat pagi, 
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membaca Al-qur‟an sebelum KBM, dan menjaga tata krama dan 

ketertiban di jalan. 

b. Upaya dan program yang disusun tersebut berdasarkan atas asas 

keagamaan, kedisiplinan, ketertiban, kesehatan, akademis, non-akademis, 

dan sosial.
22

 

3. Rulik Pebriana yang berjudul „‟ Studi Korelasi Pola Pengasuhan Orang Tua 

dengan Kedisiplinan Siswa-Siswi Kelas IV SDN 1 Serangan Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2010/2011. 

Dari kajian kepustakaan yang dipadukan dengan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

Kedisiplinan siswa-siswi kelas IV SDN 1 serangan kecamatan sukorejo 

kabupaten ponorogo tahun pelajaran 2010-2011, adalah: 

a. Kategori tinggi mencapai (14,29%) 

b. Kategori sedang mencapai (66,66%) 

c. Dalam kategori rendah mencapai (19,05%).
23

 

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan ketiga 

penelitian tersebut yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Rike Dwi Krisnawati 

meneliti tentang Korelasi Antara Moralitas dan kaitanya dengan Kedisiplinan 

sedangkan pada penelitian ini peneliti fokus pada lingkungan sekolah serta 
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kaitanya dengan kedisiplinan siswa. Dan dalam penelitian Nofia Nur Laila 

meneliti tentang Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Peserta Didik sedangkan pada penelitian ini peneliti fokus pada lingkungan 

sekolah serta kaitanya dengan kedisiplinan siswa. Dan dalam penelitian Rulik 

Pebriana yang meneliti tentang Studi Korelasi Pola Pengasuhan Orang Tua 

dengan Kedisiplinan Siswa-Siswi sedangkan pada penelitian ini peneliti fokus 

pada lingkungan sekolah serta kaitanya dengan kedisiplinan siswa. 

1. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan dari landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka 

dapat diajukan kerangka berfikir sebagai berikut: 

a. Jika lingkungan sekolah yang baik, maka kedisiplin siswa kelas III 

MIN Paju Ponorogo juga baik. 

b. Jika lingkungan sekolah yang kurang baik, maka kedisiplin siswa kelas 

III MIN Paju Ponorogo juga kurang baik. 

2. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Ha:terdapat pengaruh antara lingkungan sekolah dengan kedisiplinan 

siswa kelas III MIN Paju Ponorogo tahun 2016/2017 

 

 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

1. Rancangan Penelitian  

Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivistic yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan dengan randem, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
24

 

Dalam rancangan penelitian ini, penelitian kuantitatif bersifat karena 

rancangan penelitian ini berisi sejumlah fakta yang ada di MIN Paju Ponorogo yang 

digali peneliti dengan beberapa teknik pengumpulan data-data berupa angket yang 

menyebar beberapa pertanyaan yang akan di jawab oleh siswa kelas III di MIN Paju 

Ponorogo. 

Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

data kuantitatif berupa angka yang bisa diperoleh dari hasil pengukuran sehingga 

dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh antara  
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lingkungan sekolah dengan kedisiplinan siswa kelas III di MIN Paju 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016 / 2017. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua variable yaitu: 

1. Lingkungan sekolah sebagai variable bebas ( independen ) yaitu variable 

yang menjadi sebab perubahan atau timbul variable dependen / terikat. 

2. Kedisiplinan siswa sebagai variabel terikat ( dependen ) yaitu variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas/independen. 

2. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek / subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. Populasi tidak 

hanya sekedar jumlah obyek/subyek seperti orang tetapi juga seluruh 

karakteristik/sifat yang di miliki obyek/subyek itu. Dalam penelitian kuantitatif 

ini dilakukan di MIN Paju Ponorogo dengan populasi siswa kelas III yang 

berjumlah 27. 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi terlalu besar maka untuk memudahkan penelitian perlu 

dilakukan pengambilan sampel (sampling). Pengambilan sampel yang 

representatif akan berpengaruh terhadap hasil penelitian,  



 

 
 

yang kemudian menentukan pengambilan kesimpulan ( generalisasi ). Sampel 

penelitian merupakan suatu factor penting yang perlu diperhatikan dalam 

penelitian yang kita lakukan. Sampel penelitian mencerminkan dan menentukan 

seberapa jauh sampel tersebut bermanfaat dalam membuat kesimpulan 

penelitian.
25

 

Dalam pengambilan sampel, seorang peneliti harus mengetahui unit 

samplingnya terlebih dahulu,dimana unit sampling adalah suatu keseluruhan  

yang akan di ukir, diamati (kumpulan individu). Teknik sampling pada dasarnya 

dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan non probability 

sampling.
26

  

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan bahwa semua siswa 

kelas III MIN Paju Ponorogo yang berjumlah 27 orang sebagai populasi. 

Mengenai pengambilan sampel apabila populasi kurang dari 100 lebih 

baik diambil semua sehingga penelitianya merupakan penelitian 

populasi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan semua populasi untuk 

diteliti sehingga peneliti ini adalah penelitian populasi. 
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Tabel 3.1 
  Data Sampel Penelitian 

 

NO NAMA RESPONDEN ASLI 

1 Muhammad Asroful Anam 

2 Achmad Arni Akhirulillah 

3 Adelina Anggraini 

4 Afifa Syahira Kartika  L. 

5 Akmila Fatiha Azkiya 

6 Anjani 

7 Choirun Nisa Ramadhani 

8 Danova Herdi Kurniawan 

9 Dina Aulia Nur Rahmatika 

10 Ferdy Adilla Rizky 

11 Hanik Rofikhotul Muyasaroh 

12 Hanufa Lian Faristianda 

13 Muhammad Bayu Ainur Rofiq 

14 Muhammad Fahmi F  

15 Muhammad Izzi Ilman Nafi‟a 

16 M. Magfur Fawazur R. 

17 Muhammad Rifai 

18 Muhammad Yoga Adi Nugraha 

19 Nadia Septia Indriani 

20 Nafisa Husnia 

21 Rafel fays Ramadhan 

22 Rizal Aula Ramadhani 

23 Siti Maghfiroh Mahsunah 



 

 
 

24 Wulan Ayu Anggraini 

25 Yuliana 

26 M. Faizin As‟ari 

27 Muhammad ivan sabarudin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila menggunakan 

instrumen. Instrument penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data. Kualitas instrument akan menentukan kualitas data 

yang terkumpul. 

Instrument sebagai alat pengumpulan data harus betul betul 

dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris 

sebagaimana adanya. Data yang salah tidak menggambarkan data yang 

empiris bisa menyesatkan peneliti sehingga yang ditarik atau dibuat peneliti 

bisa  keliru. 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Angket 

 

Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Indikotor 

No 

instrumen 

Pengaruh Lingkungan 

Sekolah  terhadap   

Kedisiplinan Siswa  Kelas 

III MIN Paju Ponorogo 

Variabel 

Independen n (X2) 

= Lingkungan 

Sekolah  

 Memberi 

Lingkungan 

yang Bersih 

 Memberi 

Tempat yang 

nyaman 

 Memberi 

Tata Tertib 

Sekolah  

2 3 5  10 11 

14 17 

 

1 4 6 8 9 12 

15 18 19 20 

 

7 13 16  



 

 
 

 

Variabel Dependen 

(Y) = 

Kedisiplinnan 

Siswa 

 Ketaatan 

siswa dalam 

melaksanak

an tata tertib 

sekolah  

 Ketekunan 

siswa dalam 

mengerjakan 

tugas  

 Kepatuhan 

siswa dalam 

melaksanak

an perintah 

guru 

3 8 10 15 16 

17 18 

 

 

 

2 7 9 12 14 

20 

 

 

 

1 4 5 6 11 

13 19  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah  cara yang dapat digunakan peneliti 

untuk  mengumpulkan data.  

a. Angket atau kuesioner 

Angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data  yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis  kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunkan angket 

langsung dan tertutup.Artinya angket yang berisi daftar pertanyaan diberikan 

langsung kepada siswa sebagai responden. Angket tertutup adalah angket yang 



 

 
 

disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal 

memberikan tanda (√) pada kolom atau tempat yang sesuai 27
 

Adapun pilihan yang disediakan terdiri dari 5 opsi atau 5 alternatif 

jawaban yang dapat dilihat dalam table berikut ini: 

Alternatif Jawaban Responden 

 Tabel 3.3  

Skor Angket 

 

Opsi Skor Keterangan 

Selalu (SL) 5 Setiap kejadian yang digambarkan pada 

pernyataan atau pertanyaan itu pasti ada atau 

terjadi 

Sering (SR) 4 Setiap kejadian yang digambarkan pada 

pernyataan atau pertanyaan lebih banyak 

terjadi daripada tidak  terjadi 

Kadang-

Kadang (KD) 

3 Setiap kejadian yang digambarkan pada 

pernyataan atau pertanyaan lari terjadi dan lari 

tidak terjadi 

Jarang (JR) 2 Setiap kejadian yang digambarkan pada 

pernyataan atau pertanyaan lebih banyak tidak 

terjadi daripada terjadi 

Tidak Pernah 

(TP) 

1 Setiap kejadian yang digambarkan pada 

pernyataan atau pertanyaan sama sekali tidak 

terjadi 
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b. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen liari berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain  

 

5. Teknik Analisis Data 

a. Tahap Pra penelitian 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat 

dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.
28

 Adapun analisa 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti variable 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 
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diukur.
29

 Setelah peneliti menyebarkan variable kepada responden 

yang bukan responden sesungguhnya, setelah terisi dan terkumpul, 

peneliti menentukan validitasnya berdasarkan formula tertentu, 

seperti product moment.
30

 

Product Moment Correlation atau lengkapnya: Product of 

the Moment Correlation adalah salah satu teknik untuk mencari 

korelasi antar dua variable, teknik korelasi ini dikembangkan oleh 

Karl Pearson, yang akhirnya disebut Teknik Korelasi Pearson. 

Rumusnya yaitu:
31

 

rxy = 
�  –( )( )  � ²−   2  � 2−( )²  

Keterangan: 

Rxy =  Angka indeks Korelasi Product Moment 

ΣX =  jumlah seluruh nilai X 

ΣY =  jumlah seluruh nilai Y 

∑XY   =  Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 

N =  Jumlah responden 

Setelah rxy diperoleh maka hasil rxy dibandingkan dengan 

rtabel. Jika nilai rxy  > rtabel , maka item instrumen dinyatakan valid. 
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Hasil perhitungan validitas lingkungan sekolah diperoleh 16 

item soal yang dinyatakan valid. Item soal tersebut terdapat pada 

nomor 1 2 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 untuk 

mengetahui skor jawaban angket dapat dilihat di lampiran 3.  

Adapun hasil perhitungan validitas kedisiplinan siswa 

diperoleh 14 item soal yang dinyatakan valid. Item soal tersebut 

terdapat pada nomor 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18,  

untuk mengetahui skor jawaban angket dapat dilihat di lampiran 3. 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Sekolah (X) 

No rhitung rTabel Keterangan 

1 0,56810053 0,381 VALID 

2 0,151479495 0,381 TIDAK VALID 

3 0,55623349 0,381 VALID 

4 -0,02948243 0,381 TIDAK VALID 

5 0,77778037 0,381 VALID 

6 0,330442418 0,381 TIDAK VALID 

7 0,746571155 0,381 VALID 

8 0,29456337 0,381 TIDAK VALID 

9 0,689563 0,381 VALID 

10 0,53421321 0,381 VALID 

11 0,58989387 0,381 VALID 

12 0,36279876 0,381 TIDAK VALID 

13 0,50356187 0,381 VALID 



 

 
 

No rhitung rTabel Keterangan 

14 0,70932218 0,381 VALID 

15 0,6096053 0,381 VALID 

16 0,67742483 0,381 VALID 

17 0,45749594 0,381 VALID 

18 0,4591079 0,381 VALID 

19 0,7405806 0,381 VALID 

20 0,55896288 0,381 VALID 

 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Sekolah (Y) 

No rhitung rTabel Keterangan 

1 0,14902893 0,381 TIDAK VALID 

2 0,4242217 0,381 VALID 

3 0,4925613 0,381 VALID 

4 0,67830811 0,381 VALID 

5 0,37588965 0,381 TIDAK VALID 

6 -0,00927482 0,381 TIDAK VALID 

7 0,43176134 0,381 VALID 

8 0,65938576 0,381 VALID 

9 0,29624415 0,381 TIDAK VALID 

10 0,40836462 0,381 VALID 

11 0,14639245 0,381 TIDAK VALID 

12 0,4063931 0,381 VALID 

13 0,55596933 0,381 VALID 



 

 
 

No rhitung rTabel Keterangan 

14 0,4525145 0,381 VALID 

15 0,12586276 0,381 TIDAK VALID 

16 0,45562877 0,381 VALID 

17 0,47310128 0,381 VALID 

18 0,45414576 0,381 VALID 

19 0,36097763 0,381 TIDAK VALID 

20 0,10734874 0,381 TIDAK VALID 

 

2) Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dengan internal consistency, dilakukan 

dengan cara mencoba instrumen sekali saja, kemudian data yang 

diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan 

untuk memprediksi reliabilitas instru men.  

Cara pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan 

teknik belah dua dari Sperman Brown (Split half). Berikut rumusnya:
32

 �
 = 

2 ��
1+ ��  

Di mana: 

ri  = reliabilitas internal seluruh instrument 

rb  = korelasi product moment antara belahan pertama dan 

kedua 
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Setelah ri diperoleh maka hasil ri  dibandingkan dengan rtabel. Jika 

nilai ri > rtabel, maka instrument penelitian dinyatakan reliabel. 

Hasil perhitungan reliabilitas lingkungan sekolah diperoleh 

dengan ri  sebesar 0,929 kemudian dibandingkan dengan rtabel sebesar 

0,381. Karena ri > rtabel maka intrumen tersebut dikatakan reliabel. Untuk 

mengetahui hasil perhitungan reliabilitas instrumen lingkungan sekolah 

dapat dilihat di lampiran 12. 

Adapun hasil perhitungan reliabilitas kedisiplinan siswa diperoleh 

dengan ri  sebesar 0,841 kemudian dibandingkan dengan rtabel sebesar 

0,381. Karena ri > rtabel maka intrumen tersebut dikatakan reliabel. Untuk 

mengetahui hasil perhitungan reliabilitas instrumen minat baca dapat 

dilihat di lampiran 13. 

b. Analisa Hasil PenelitiaN 

1) Mean dan Standar Deviasi 

Untuk menjawab rumusan masalah 1 digunakan analisis statistik 

deskriptif, dengan menghitung mean dan standart deviasi yang digunakan 

untuk menentukan kategori data yang diteliti, dengan rumus sebagai 

berikut: 

Rumus mean : =
 

 dan =   2� − [
 � ]

2

  

=  
 

 dan =   2� − [
 � ]

2

  



 

 
 

Keterangan: 

Mx atau My  =  mean yang dicari 

∑fx atau ∑fy  =  jumlah dari hasil perkalian antara midpoint dari 

masing-masing interval, dengan frekuensinya 

yang sudah dikuadratkan. 

N  = Number of cases 

SDx atau Sdy  = Standar Deviasi
33

 

Setelah mean dan standar deviasi ditemukan hasilnya, kemudian 

dibuat pengelompokan. Patokan untuk menetukan pengelompokan 

menggunakan rumus Mx + 1.SD dikatakan tinggi,  

Mx - 1.SD dikatakan rendah, dan diantara Mx + 1.SD sampai Mx 

– 1.SD dikatakan sedang.
34

 

2) Uji Normalitas  

Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 

100% normal (tidak normal sempurna), maka kesimpulan yang 

ditarik berkemungkinan salah. Untuk menghindari kesalahan 

tersebut lebih baik dipakai beberapa rumus yang telah diuji 

keterandalannya, salah satunya adalah uji Kolmogorov-Smirnov:
35
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Mx =  
 �      

SDx =   ²� −    �  ² 

=
x −  µσ  

Tabel 3.6 

Hasil Uji Normalitas Variabel Lingkungan Sekolah (X) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

   lingkungan sekolah 

N 27 

Normal 

Parameters
a
 

Mean 74.43 

Std. Deviation 11.051 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .113 

Positive .069 

Negative -.113 

Kolmogorov-Smirnov Z .618 

Asymp. Sig. (2-tailed) .839 

a. Test distribution is Normal.  

  

 



 

 
 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Normalitas Variabel Kedisiplinan Siswa (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kedisiplinan siswa 

N 27 

Normal 

Parameters
a
 

Mean 75.53 

 Std.  

Deviation 
8.308 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .098 

Positive .098 

Negative -.086 

Kolmogorov-Smirnov Z .537 

Asymp. Sig. (2-tailed) .935 

a. Test distribution is Normal. 

 



 

 
 

3) Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah 1 dan 2 menggunakan Regresi Linier Sederhana, di mana x 

digunakan untuk memprediksi (forecast) y adalah:
36

 

y = β0+β1x1+€  (model untuk populasi) 

ŷ =  b0+ b1  (model untuk sampel) 

a) Langkah pertama, mencari nilai b0 dan b1, dapat dihitung dengan 

rumus: �1 =
( ) − � .   
( 2) − �  2   

�0 =  − �1   
b) Langkah kedua, menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel 

Anova (Analysis of varience) untuk menguji signifikansi 

pengaruh Variabel x terhadap Variabel y.
37
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Tabel 3.8 

Anova (Analysis of varience) 

 

Sumber 

Variasi 

Degreeof 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

SSR =  �0  + �1   −    2�   

MS Regression (MSR) 

MSR=  �  

Error n-2 SS Error (SSE) 

SSE =  2 −  �0  + �1     MS Error (MSE) 

MSE=  �  

Total n-1 SS Total (SST) 

SST =  2 −  
   2�   

 

Daerah penolakan:  

Fhitung =  

H0 ditolak bila �  > � 1;�−2  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo 

Lembaga pendidikan MIN Paju merupakan hasil relokasi dari 

Madrasah Ibtidaiyah Fillial Bogem yang terletak di Kelurahan Kauman, 

Ponorogo, yang pada perkembangannya tidak ada perhatian dari masyarakat 

sekitar terutama tidak adanya minat menyekolahkan putra-putrinya ke 

madrasah, sehingga sebagai alternatif pemecahan adalah harus relokasi ke 

daerah lain. Daereah tersebut terletak di Kelurahan Paju Ponorogo, dengan 

mendapat tanah wakaf dari Ibu Rohmah untuk lokasi pembangunan madrasah. 

Pada tanggal 03 Februari 1997 madrasah ini telah berubah status 

menjadi madrasah negeri yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Paju. 

Madarasah ini merupakan satu-satunya MIN pertama di wilayah Kecamatan 

Kota Ponorogo, namun masih bertempat di rumah Ibu Rohmah. 

Perkembangan gedung MIN Paju baru terealisir 1 tahun setelah proses 

negerinya, yaitu pada tahun 1998 yang merupakan dana dari APBN 

Kabupaten Ponorogo dan pada tahun 1999. Mendapatkan dana dari Proyek 

Inpres TA 1998/1999 untuk pembangunan 2 lokal (kelas) dan 1 kantor.  

Sejak proses negerinya dan menempati gedung MIN Paju, sampai 

sekarang madrasah tetap berupaya dalam menunjang program pemerintah 



 

 
 

untuk mengembangkan anak didik yang memiliki integritas kepribadian yang 

utuh, cerdas, terampil, dan mampu menjadi uswatun khasanah di tengah-

tengah masyarakat. Adapun yang menjadi latar belakang berdirinya MIN di 

Kecamatan Ponorogo ini adalah adanya tuntutan dan harapan masyarakat 

tentang pentingnya pendidikan berciri khas Islam di tengah-tengah lingkungan 

masyarakat yang agamis serta kemajuan dan perkembangan zaman yang 

semakin modern.  

Mengacu pada gambaran singkat dan latar belakang inilah, kini MIN 

Paju mulai berbenah diri untuk memenuhi segala harapan, tuntutan 

masyarakat agar nantinya MIN Paju menjadi madrasah yang berkualitas yang 

mendapat dukungan pemerintah maupun masyarakat sekitar.
38

 

2. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju berada di jalan K.H. Al Muhtarom 8 

Kelurahan Paju, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 

dengan luas area 396 m
2
. Madrasah ini memiliki letak geografis yang 

strategis, karena meski terletak di pinggir kota namun akses jalan menuju 

madrasah telah terbangun dengan aspal yang memudahkan. Anak-anak yang 

berada di desa/kelurahan dapat menempuh perjalanan ke madrasah ini dengan 

bersepeda atau ditempuh dengan berjalan kaki.  
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Dukungan mayoritas masyarakat muslim yang kuat dan publikasi 

madrasah yang relatif meluas dan merata di masyarakat sekitarnya, maka 

madrasah ini diminati oleh anak-anak yang berada di sekitar madrasah.
39

 

1. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo 

a. Visi 

“TERWUJUDNYA MADRASAH YANG BERKUALITAS 

BERWAWASAN ISLAMI” 

Indikatornya: 

1) Tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas berwawasan islami. 

2) Output lulusan berkualitas mampu menerapkan nilai-nilai Islam 

dalam lingkungan hidupnya. 

3) Output lulusan berkualitas ditandai dengan keunggulan prestasi 

dalam UN dan UAMBN, kemampuan bahasa Arab/Inggris, 

olahraga dan seni. 

4) Siswa mampu bersaing dalam perlombaan baik bidang akademik 

maupun non akademik. 

5) Tercipta lingkungan madrasah aman, nyaman, bersih, sehat, dan 

indah bernuansa islami. 

6) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang 

lengkap. 
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7) Terjadinya peningkatan kualitas setiap elemen terkait dari waktu 

ke waktu.
40

 

b. Misi 

1) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan pada 

semua unsurnya. 

2) Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. 

3) Mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. 

4) Membudayakan dan menanamkan Akhlaq al-Karimah semua 

subjek pendidikan. 

5) Berkomunikasi aktif dan pro-aktif dengan pihak-pihak terkait. 

6) Mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris untuk 

anak-anak. 

7) Membantu memfasilitasi setiap siswa untuk mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya (khusus bidang seni dan olahraga) 

sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 

8) Menumbuhkan semangat keunggulan kualitas secara intensif 

kepada seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik 

maupun non akademik. 

9) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, nyaman, bersih, 

sehat, dan indah bernuansa islami. 
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10) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh 

warga madrasah dan komite madrasah.
41

 

c. Tujuan 

1) Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. 

2) Meningkatkan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana. 

3) Meningkatkan prestasi belajar siswa bidang akademik dan non 

akademik. 

4) Meningkatkan penanaman Aqidah dan Akhlak al-Karimah. 

5) Meningkatkan bahan bacaan di perpustakaan. 

6) Meningkatkan kegiatan kulikuler. 

7) Meningkatkan kegiatan luar sekolah dalam bentuk even 

kompetensi. 

8) Meningkatkan komunikasi secara aktif dan pro-aktif dengan pihak-

pihak terkait.
42

 

d. Profil Singkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ponorogo 

1) Nama Madrasah :  MI Negeri Paju Ponorogo 

2) N.S.M :  111.1.35.02.0007 

3) N.I.S :  110010 

4) NPSN :  2051040120510438 

5) Provinsi :  Jawa Timur 
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6) Otonomi :  Daerah Kabupaten 

Ponorogo 

7) Kecamatan :  Ponorogo 

8) Desa/Kelurahan :  Paju 

9) Jalan dan nomor : Jl. K.H. Al-Muhtarom,                     

Sumbawa No. 28 

10) Kode Pos :  6341564351 

11) Telepon :  0352- 7100205 

12) Daerah :  Pinggiran kota 

13) Status Sekolah :  Negeri 

14) Akreditasi :  B 

15) Tahun Berdiri :  1997 

16) Kegiatan Belajar Mengajar  :  Pagi 

17) Bangunan Sekolah :  Milik Lembaga 

18) Luas Bangunan :  427.40 m
2
 

19) Jarak ke Pusat Kecamatan :  3 km 

20) Jarak ke Pusat Otoda :  1.5 km 

21) Terletak pada Lintasan :  Desa 

22) Jumlah Keanggotaan Rayon/ KKM :  14 sekolah 

23) Organisasi Penyelenggara :  Departemen Agama 



 

 
 

24) Status Kepemilikan Tanah : Tanah BMN dan tanah 

wakaf.
43

 

2. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ponorogo 

Komite Madrasah   : Narsukri 

Kepala Madrasah   : Syamsyul Huda, S.Ag 

Waka Kurikulum   : Agus Prayitno, S.Pd 

Waka Kesiswaan   : Riyadi, S.Pd 

Waka Sarpras   : Nur Gunawan Widodo, S.Pd.Sd 

Waka Humas   : Betty Dwi Yuniarti, A.Ma 

Tata Usaha   : Betty Dwi Yuniarti, A.Ma
44

 

 

3. Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju Panorogo 

Madarasah telah memiliki lahan minimal sesuai degan rasio 

jumlah siswa/m
2
. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan atau memiliki 

izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk kangka waktu minimum 20 

tahun. Madrasah memiliki 13 ruangan, 8 ruang kelas, 1 ruang kantor guru, 

1 kantor kepala sekolah, 1 kantin, 1 perpustakaan, dan 1 ruang UKS. 
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Perabot kelas seperti meja, kursi, almari, rak buku, rak sepatu sudah 

lengkap.
45

 

4. Keadaan Guru dan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju 

Ponorogo 

Secara keseluruhan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju 

Ponorogo berjumlah 15 orang dengan perincian, 1 kepala sekolah, 10 

orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 3 orang Guru Tidak Tetap (GTT), 

serta 2 orang karyawan Pegawai Tidak Tetap. Pendidikan yang ditempuh 

para guru rata-rata adalah Strata 1 (S-1), bahkan ada beberapa guru yang 

sudah Strata S 2 (S-2). 

Adapun untuk siswa berjumlah 172. Untuk kelas I berjumlah 27 

anak, untuk kelas II berjumlah 31 anak, untuk kelas III berjumlah 27 anak, 

untuk kelas IV berjumlah 29 anak, untuk kelas V berjumlah 34 anak, 

untuk kelas VI berjumlah 24 anak.
46

 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi data tentang lingkungan sekolah siswa kelas III MIN Paju 

Ponorogo. 

Data tentang lingkungan sekolah siswa kelas III MIN Paju Ponorogo 

diperoleh dengan menggunakan angket. Dalam penelitian ini, yang dijadikan 

                                                           
45

 Lihat transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, kode: 05/D/30-V/2017. 
46

 Lihat transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 1kode: 05/D/30-V/2017. 



 

 
 

objek penelitian adalah siswa kelas III MIN Paju Ponorogo yang berjumlah 27 

anak. Adapun hasil skor Lingkungan Sekolah siswa kelas III MI Negeri Paju 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Skor Lingkungan Sekolah Siswa Kelas III MIN Paju Ponorogo 

No Skor Frekuensi 

1 72 3 

2 69 3 

3 66 1 

4 65 2 

5 63 1 

6 61 2 

7 60 2 

8 59 2 

9 56 2 

10 55 1 

11 54 2 

12 53 1 

14 52 1 

15 50 1 

16 47 2 

17 43 1 

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 

skor tertinggi (72) ada 3 siswa dan yang memiliki skor terendah (43) hanya 1 

siswa. 



 

 
 

    Tabel 4.2 

 

Dari hasil diatas diketahui Mx1 = 74,43  dan SDx1 = 11,051 maka 

untuk menentukan lingkungan sekolah, sedang, ataupun rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx    = kategori baik, 

Mx – 1.SDx    = Kategori rendah, dan 

Antara Mx + 1.SDx sampai Mx – 1.SDx = kategori sedang. 

Untuk mengetahui nilai Mx + 1SD dan Mx  1SD maka dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 

a. Mx + 1SD  = 74,43  1. 11,051 

    = 74,43 x 11,051 

Hasil Uji Normalitas Variabel Lingkungan Sekolah (X) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

   lingkungan sekolah 

N 27 

Normal Parameters
a
 Mean 74.43 

Std. Deviation 11.051 

Most Extreme Differences Absolute .113 

Positive .069 

Negative -.113 

Kolmogorov-Smirnov Z .618 

Asymp. Sig. (2-tailed) .839 

a. Test distribution is Normal.  



 

 
 

= 85,481  (dibulatkan 85) 

b. Mx  1SD  = 74,43 - 1. 11,051 

= 63,43 . 11,051 

=   63,379  (dibulatkan 63) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 85 ke atas dikategorikan 

lingkungan sekolah baik, skor 63 ke bawah dikategorikan lingkungan sekolah 

rendah, dan skor antara 63 sampai 85 lingkungan sekolah dikategorikan 

sedang. 

Tabel 4.3 

Kategori Skor lingkungan sekolah  Siswa Kelas III MI Negeri Paju 

Ponorogo 
 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

     1 Lebih dari 85 0 0% Baik 

     2 Antara 63-85 10 37,03703704% Cukup 

     3 Kurang dari 63 17 62,96296296% Kurang 

Jumlah 27 100%  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan sekolah  

kelas III MI Negeri Paju Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 0 siswa (0%), dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 10 

siswa (37,03703704%), dan dalam kategori kurang  sebanyak  17 siswa 

(62,96296296%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

lingkungan sekolah  adalah kurang. 

 



 

 
 

2. Deskripsi data tentang kedisiplinan siswa kelas III MIN Paju Ponorogo. 

Data tentang kedisiplinan siswa kelas III MIN Paju Ponorogo 

diperoleh dengan menggunakan angket. Dalam penelitian ini, yang dijadikan 

objek penelitian adalah siswa kelas III MIN Paju Ponorogo yang berjumlah 27 

anak. 

Adapun hasil skor kedisiplinan siswa kelas III MI Negeri Paju adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Skor Kedisiplinan Siswa Kelas III MIN Paju Ponorogo 

No Skor Frekuensi 

1 63 1 

2 62 1 

3 61 1 

4 58 1 

5 55 2 

6 53 3 

7 52 3 

8 51 3 

9 49 1 

10 48 1 

11 46 1 

12 45 3 

14 43 1 

15 42 1 

16 41 1 

17 40 1 

18 38 1 



 

 
 

No Skor Frekuensi 

19 37 1 

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 

skor tertinggi (63) ada 1 siswa dan yang memiliki skor terendah (37) hanya 1 

siswa. 

Dari hasil diatas diketahui Mx1 = 75,53  dan SDx1 = 8.308 maka untuk 

menentukan lingkungan sekolah, sedang, ataupun rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx    = kategori baik, 

Mx – 1.SDx    = Kategori rendah, dan 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas Variabel Kedisiplinan Siswa (Y) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kedisiplinan siswa 

N 27 

Normal Parameters
a
 Mean 75.53 

Std. Deviation 8.308 

Most Extreme Differences Absolute 
.098 

Positive .098 

Negative -.086 

Kolmogorov-Smirnov Z .537 

Asymp. Sig. (2-tailed) .935 

a. Test distribution is Normal.    



 

 
 

Antara Mx + 1.SDx sampai Mx – 1.SDx = kategori sedang. 

Untuk mengetahui nilai Mx + 1SD dan Mx  1SD maka dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 

a. Mx + 1SD  = 75,53  1. 8.308 

    = 75,53 . 8.308 

= 83,838  (dibulatkan 84) 

b. Mx  1SD  = 75,53 - 1. 8.308 

= 74,53 . 8.308 

=   63,379  (dibulatkan 63) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 84 ke atas dikategorikan 

kedisiplinan siswa baik, skor 63 ke bawah dikategorikan kedisiplinan siswa 

rendah, dan skor antara 63 sampai 85 kedisiplinan siswa dikategorikan 

sedang. 

Tabel 4.6 

Kategori Skor kedisiplinan Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo 
 

     No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

     1 Lebih dari 84 0 0% Baik 

     2 Antara 63-85 1 3,703703704% Cukup 

     3 Kurang dari 63 26 96,2962963% Kurang 

Jumlah 27 100%  
 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa kedisiplinan siswa  

kelas III MI Negeri Paju Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 0 siswa (0%), dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak  1 

siswa (3,703703704%), dan dalam kategori kurang  sebanyak 26 siswa 



 

 
 

(96,2962963%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kedisiplinan siswa adalah kurang. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari 

variabel yang diteliti normal atau tidak. Guna memenuhi asumsi tentang 

kenormalan data, uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogo53rov-Smirnov. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas Variabel Lingkungan Sekolah (X) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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   lingkungan sekolah 

N 27 

Normal Parameters
a
 Mean 74.43 

Std. Deviation 11.051 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .113 

Positive .069 

  

Negative -.113 

Kolmogorov-Smirnov Z .618 

Asymp. Sig. (2-tailed) .839 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

 



 

 
 

  Pertungan uji normalitas lingkungan sekolah dengan 

Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh jumlah 0,618. Apabila jumlah 

perhitungan lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan normal, sebaliknya 

jika jumlah perhitungan lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan tidak 

normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan 

sekolah (X) berdistibusi normal. Adapun untuk mengetahui hasil 

perhitungan secara terperinci dapat melihat pada.lampiran 15. 

Tabel 4.8  

Hasil Uji Normalitas Variabel Kedisiplinan Siswa (Y)One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test 

 kedisiplinan siswa 

N 27 

Normal Parameters
a
 Mean 75.53 

 Std. Deviation 8.308 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.098 

 Positive .098 

 Negative -.086 

Kolmogorov-Smirnov Z .537 

Asymp. Sig. (2-tailed) .935 

a. Test distribution is Normal. 

 

Perhitungan uji normalitas kedisiplinan siswa  dengan 

Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh jumlah 0,537. Apabila jumlah 

perhitungan lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan normal, sebaliknya 



 

 
 

jika jumlah perhitungan lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan tidak 

normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kedisiplinan 

siswa (Y) berdistibusi normal. Adapun untuk mengetahui hasil 

perhitungan secara terperinci dapat melihat pada lampiran 16. 

b. Analisis Data Tentang Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap 

Kedisiplinan  Siswa Kelas III  MIN Paju Ponorogo. 

Setelah peneliti melakukan penelitian serta data yang diperoleh 

sudah normal dan linier, baik itu data tentang lingkungan sekolah, 

kedisiplinan siswa, data tersebut belum dapat dimengerti sebelum 

diadakan analisis data. Untuk menganalisis data, penulis melakukan 

analisis data dengan bantuan SPSS 16. Hasil analisis data tersebut akan 

dijelaskan di bawah ini: 

a. Analisis data tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

kedisiplinan. 

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

lingkungan sekolah terhadap kedisiplinan kelas III MIN Paju 

Ponorogo, peneliti menggunakan rumus regresi sederhana. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.9 

                Tabel Anova Lingkungan Sekolah Terhadap Kedisiplinan Siswa 

Pada tabel anova di atas dapat diketahui bahwa F hitung = 

23.340 dengan  taraf  signifikansi  0,000. Karena taraf signifikansi 

lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel kedisiplinan siswa. 

         

 

 

 

ANOVA
b 

 

Model Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 909.893 1 909.893 23.340 .000
a
 

Residual 1091.574 28 38.985   

Total 2001.467 29    

a. Predictors: (Constant), lingungan sekolah    

b. Dependent Variable: kedisiplinan    

 

  



 

 
 

 Tabel 4.10 

             Tabel Model Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan R 

yaitu sebesar 0,674 dan dijelaskan besar persentase pengaruh variabel 

terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil 

penguadratan R. Dari hasil koefisien R
2
 diperoleh sebesar 0,455 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

kedisiplinan kelas III MIN Paju Ponorogo sebesar 45,5%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Untuk mengetahui hasil 

perhitungan secara terperinci dapat melihat pada lampiran 17. 

 

 

 

 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .674
a
 .455 .435 6.244 1.542 

a. Predictors: (Constant), lingungan sekolah  

b. Dependent Variable: kedisiplinan   



 

 
 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Interprestasi  

      Tabel 4.11 

                Tabel Anova Lingkungan Sekolah Terhadap Kedisiplinan Siswa 

Pada tabel anova di atas dapat diketahui bahwa F hitung = 23.340 

dengan  taraf  signifikansi  0,000. Karena taraf signifikansi lebih kecil dari 

0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel 

kedisiplinan siswa. 

 

 

ANOVA
b 

 

Model Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 909.893 1 909.893 23.340 .000
a
 

Residual 1091.574 28 38.985   

Total 2001.467 29    

a. Predictors: (Constant), lingungan sekolah    

b. Dependent Variable: kedisiplinan    

 

 



 

 
 

Tabel 4.12 

             Tabel Model Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan R 

yaitu sebesar 0,674 dan dijelaskan besar persentase pengaruh variabel 

terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil 

penguadratan R. Dari hasil koefisien R
2
 diperoleh sebesar 0,455 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

kedisiplinan kelas III MIN Paju Ponorogo sebesar 45,5%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Untuk mengetahui hasil 

perhitungan secara terperinci dapat melihat pada lampiran 17. 

Kesimpulan dari hasil di atas adalah Lingkungan sekolah 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kedisiplinan siswa dengan 

melihat hasil F hitung pada tabel anova yang menunjukan sebesar 23,340. 

Dan hasil dari peritungan SPSS 16, diperoleh koefisien determinasi 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .674
a
 .455 .435 6.244 1.542 

a. Predictors: (Constant), lingungan sekolah  

b. Dependent Variable: kedisiplinan   



 

 
 

sebesar 0,455. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan sekolah 

terhadap kedisiplinan siswa kelas III  MIN Paju Ponorogo adalah 45.5%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

 

2. Pembahasan 

Lingkungan sekolah terhadap kedisiplinan siswa 

Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kedisiplinan siswa dengan dari tingkatan katepagori pada table tersebut dapat 

diketahui bahwa lingkungan sekolah  kelas III MI Negeri Paju Ponorogo 

dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 0 siswa (0%), dalam kategori 

cukup dengan frekuensi sebanyak 10 siswa  dan dalam kategori kurang  

sebanyak  17 siswa. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

lingkungan sekolah  adalah kurang. 

 Dan dari tingkatan pada tabel kategori kedisiplinan dapat diketahui 

bahwa kedisiplinan siswa  kelas III MI Negeri Paju Ponorogo dalam kategori 

baik dengan frekuensi sebanyak 0 siswa (0%), dalam kategori cukup dengan 

frekuensi sebanyak  1 siswa (3,703703704%), dan dalam kategori kurang  

sebanyak 26 siswa (96,2962963%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa kedisiplinan siswa adalah kurang. 

  hasil F hitung pada tabel anova sebesar 23,340. Dan dari hasil 

peritungan SPSS 16, diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,455. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan sekolah terhadap kedisiplinan  



 

 
 

siswa kelas III MIN Paju Ponorogo adalah sebesar 45.5%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi variabel yang lain. . 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Kedisiplinan 

siswa dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar siswa atau dari dalam diri siswa. 

Faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lingkungan sekolah  siswa 

kelas III MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017.  

Kesimpulanya bahwa lingkungan sekolah kelas III MIN Paju 

Ponorogo berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa kelas III MIN Paju 

Ponorogo sebesar 45,5% dan sisanya di pengaruhi oleh variabel yang lain.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari uraian pembahasan penelitian pada BAB IV, peneliti dapat 

menyimpulkan dua hal yank berkaitan dengan dengan rumusan masalah: 

1.  Pengaruh Lingkungan sekolah terhadap kedisiplinan siswa kelas III MIN 

Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

 Hal ini dibuktikan dengan hasil Lingkungan sekolah mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kedisiplinan siswa dengan dari tingkatan 

pada table kategori tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan sekolah  kelas 

III MI Negeri Paju Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 

0 siswa dan kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 10 siswa  dan dalam 

kategori kurang  sebanyak  17 siswa. Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa lingkungan sekolah  adalah kurang. 

 Dari tingkatan pada tabel kategori kedisiplinan dapat diketahui bahwa 

kedisiplinan siswa  kelas III MIN Paju Ponorogo dalam kategori baik dengan 

frekuensi sebanyak 0 siswa dan kategori cukup dengan frekuensi sebanyak  1 

siswa  dan dalam kategori kurang  sebanyak 26 siswa. Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa kedisiplinan siswa adalah kurang. 

 



 

 
 

2. Ada pengaruh terhadap kedisiplinan siswa kelas III MIN Paju Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017. 

Ada pengaruh Lingkungan sekolah terhadap kedisiplinan siswa dengan 

melihat hasil F hitung pada tabel anova yang menunjukan sebesar 23,340. Dan 

hasil dari peritungan SPSS 16, diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,455. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

kedisiplinan siswa kelas III  MIN Paju Ponorogo adalah 45.5%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

 

B. Saran 

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

Lingkungaterhadap n Sekolah terhadap Kedisiplinan Siswa kelas III MIN Paju 

Ponorogo, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Lembaga Madrasah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam 

mengambil kebijakan untuk meningkatkan lingkungan sekolah yang lebih 

baik di Madrasah tersebut, agar dapat meningkatkan kedisiplinan siswanya. 

2. Bapak/ ibu guru 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dorongan bagi bapak/ ibu 

guru untuk menjaga lingkungan sekolah yang lebih baik lagi, karena 

lingkungan yang baik akan oleh siswanya.  

 



 

 
 

3. Bagi orang tua 

Dengan melihat adanya pengaruh lingkungan sekolah  terhadap 

kedisiplinan siswa, maka hendaknya orang tua lebih membantu lingkungan 

agar siswa selalu berperilaku disiplin. 

4. Bagi peserta didik 

Bagi peserta didik hendaknya dapat menjaga lingkungan sekolah 

dengan baik agar selalu dapat bersikap disiplin dimana ia berada dan di mana 

pun tempatnya. 
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