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ABSTRAK
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Terhadap Kedisiplinan Siswa di MI Kanzul Huda Gundik Slahung
Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama
Islam Negeri  Ponorogo. Pembimbing: Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I.
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Kedisiplinan merupakan hal penting yang perlu dilaksanakan dalam
menciptakan manuasia yang berkualitas. Kedisiplinan merupakan suatu ketaatan
yang sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan aturan-
aturan. Tetapi pada kenyataan di lapangan, kedisiplinan belum dapat terlaksana
secara maksimal. Berdasarkan hasil observasi awal di MI Kanzul Huda Gundik
Slahung Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018, ditemukan bahwa kedisiplinan
siswa masih kurang, dimana masih banyak siswa yang masih melanggar tata tertib
yang ditentukan di sekolah.

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pengaruh hukuman terhadap
kedisiplinan siswa di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Ajaran
2017/2018, (2) untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap
kedisiplinan siswa di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Ajaran
2017/2018, (3) untuk mengetahui pengaruh hukuman dan lingkungan sekolah
terhadap kedisiplinan siswa di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun
Ajaran 2017/2018.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif bersifat korelasi, teknik
pengumpulan data berupa angket (kuesioner) dan dokumentasi. Untuk uji validitas
menggunakan product moment dan uji reliabilitas yaitu Sperman Brown. Teknik
analisis data dengan perhitungan statistik menggunakan Regresi Linier sederhana
dan Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hukuman berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap kedisiplinan siswa di MI Kanzul Huda Gundik
Slahung Ponorogo Tahun 2017/2018, sebesar 16,258328% dan sisanya
83,741672% dipengaruhi oleh faktor lain, (2) lingkungan sekolah berpengaruh
secara positif dan signifikan  terhadap kedisiplinan siswa di MI Kanzul Huda
Gundik Slahung Ponorogo Tahun 2017/2018, sebesar 33,774407% dan sisanya
66,225593% dipengaruhi oleh faktor lain, dan (3) hukuman dan lingkungan
sekolah  berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kedisiplinan siswa di
MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018, sebesar
42,457121% dan sisanya 57,542879% dipengaruhi oleh faktor lain.







BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan

melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi antara manusia dengan

lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan

merupakan tempat berlangsungnya pendidikan, itulah yang disebut

lingkungan pendidikan, khususnya terjadi pada tiga lingkungan pendidikan,

yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.1

Lingkungan dalam pengertian umum berarti situasi di sekitar kita.

Dalam pendidikan, lingkungan merupakan segalasesuatu yang berada di luar

diri anak.Lingkungan tempat mendapatkan pendidikan disebut lingkungan

pendidikan.2

Menurut Dalyono lingkungan sebagai semua kondisi-kondisi dalam

dunia ini yang dalam cara-cara tertentu memengaruhi tingkah laku manusia,

pertumbuhan dan perkembangan manusia kecuali gen-gen. Lingkungan

adalah segala material dan stimulus di dalam diri dan di luar diri individu,

baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial-kultural. Sabri

mengatakan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri

1Uyoh Sadulloh, Pedagogik: Ilmu Mendidik (Bandung: Alfabeta,2011), 196.
2Ibid, 94.



dan di luar diri individu yang bersifat memengaruhi sikap tingkah laku atau

perkembangannya.3

Dalam dunia pendidikan terdapat tiga unsur pendidikan yang sangat

memengaruhi perkembangan dan kemajuan bahkan mutu pendidikan pada

satuan pendidikan khususnya, sehingga ketiga unsur ini saling berhubungan

dan saling berkaitan dalam mendidik anak didiknya di wilayah dan

lingkungan masing-masing, ketiga unsur tersebut adalah keluarga, sekolah

dan masyarakat. Keluarga yang merupakan lingkungan pendidikan pertama

bagi anak didiknya sangat mendominasi terhadap keberhasilan anak didiknya

tersebut, karena pendidikan keluarga merupakan langkah atau dasar awal bagi

anak didik untuk belajar memahami dan mengetahui apa-apa yang dilihatnya

di dalam lingkungannya, yang mana setelah menjalankan pendidikan keluarga

tersebut, maka seorang anak yang normal barulah akan melanjutkan

pendidikannya pada suatu lembaga-lembaga pendidikan yang lebih dikenal

dengan sebutan sekolah/madrasah, artinya bahwa sekolah/madrasah

merupakan unsur kedua dalam dunia pendidikan yang berperan dalam

mendidik  anak didiknya tentang ilmu-ilmu pengetahuan.4

Sekolah adalah wahana kegiatan dan proses pendidikan berlangsung.

Di sekolah diadakan kegiatan pendidikan, pembelajaran dan latihan. Di

sekolah nilai-nilai etik, moral, mental, spiritual, perilaku, disiplin, ilmu

pengetahuan dan keterampilan ditabur, ditanam, disiram, ditumbuhkan dan

3 Kompri, Manajemen Sekolah: Teori & Praktik (Bandung: Alfabeta, 2014), 319.
4Ibid, 319-320.



dikembangkan. Oleh karena, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan

bagi pengaruh dan pembentukan sikap, perilaku dan prestasi seorang siswa.5

Sekolah sebagai ruang lingkup pendidikan perlu menjamin

terselengarakannya proses pendidikan yang baik. Kondisi yang baik bagi

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

saling menghargai, dan hubungan pergaulan yang baik. Apabila kondisi ini

terwujud, sekolah akan menjadi lingkungan kondusif bagi kegiatan dan

proses pendidikan.6

Lingkungan sekolah yang kondusif sangat diperlukan agar terciptanya

proses pembelajaran yang bermutu. Pemberian pengetahuan dan

pembentukan kesadaran tentang perilaku hidup bersih dan sehat dirasa sangat

efektif ketika dilakukan pada siswa sejak dibangku sekolah dasar. Diharapkan

ketika berada di luar lingkungan sekolah, mampu menerapkan hidup bersih

dan sehat seperti saat di sekolahnya. Sekolah  yang berbudaya lingkungan

sebagai salah satu wadah peningkatan pengetahuan dan kemampuan siswa

memiliki peran penting dalam menyumbang perubahan yang terjadi dalam

keluarga.7

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 faktor atau aspek yang

5 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa (Jakarta: PT Grafindo
2008), 18.

6 Ibid, 43.
7Kompri, Manajemen Sekolah: Teori & Praktik (Bandung: Alfabeta, 2014), 322.



memengaruhi pertumbuhan, kemajuan, dan perkembangan sekolah yang

berada disekitar guru dan peserta didik.8

Dalam konteks manajemen kelas, hukuman dapat didefinisikan

sebagai upaya guru secara sadar dan sengaja untuk memberikan sesuatu yang

tidak menyenangkan kepada peserta didik yang melanggar tata tertib agar ia

tidak mengulanginya lagi.9Hukuman, seperti halnya “pil pahit”, tidak enak

dimakan, tetapi mengandung manfaat. Oleh karena itu pendidik

menempatkan hukuman sebagai alat yang terakhir digunakan apabila

memang tidak ada upaya lain untuk mengatasi masalah, yaitu terjadinya

perbuatan yang melanggar peraturan dan tata tertib. Tidak seorangpun akan

bergembira menerima hukuman, walaupun hukuman yang seringan-ringan

dan seenak-enaknya. Siapapun yang menerima hukuman tentu merasakan

kepahitan yang terkandung di dalamnya.10

Hukuman adalah konsekuensi yang menueunkan probabilitas

terjadinya suatu perilaku. Contoh muka guru merengut pada saat peserta didik

bicara di kelas dan kemudian perilaku itu menurun, maka muka guru

merengut itu merupakan hukuman bagi tindakan peserta didik. Kevin

Tangkuman dkk, punishment diartikan sebagai tindakan menyajikan

konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan sebagai hasil

dari perilaku tertentu. Hukuman diberikan dengan adanya penjelasan,

hukuman segera diberikan setelah terbukti adanya penyimpangan. Dlam

8 Euis Karwati, Manajemen Kelas (Bandung: Alfabeta, 2014), 267.
9 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2013), 176.
10Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi(Jakarta: Rineka Cipta,

1993), 167.



pandangan Skinner, bahwa hukuman akan muncul saat respon

menghilangkan yang positif dan memaasukkan yang negatif atau menjauhkan

seseorang dari yang diinginkan atau memberi sesuatu yang tidak diingkan.11

Seifert berpendapat bahwa hukuman adalah sebagai alat

pendidikan yang digunakan seseorang untuk memotivasi anak agar tidak

melanggar aturan yang telah dibuat dan mematuhi perintah guru. Pendapat

imron yang menyatakan bahwa  hukuman ialah suatu sanksi yang diterima

oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah

ditetapkan. Pendapat Ahmadi menyatakan bahwa hukuman adalah tindakan

yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan

nestapa akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji didalam hatinya

untuk tidak mengulanginya. Dari beberapa pengertiantentang pemberian

hukuman yang telah dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa hukuman merupakan tindakan yang diberikan oleh pendidik terhadap

anak didik yang telah melakukan kesalahan, dengan tujuan agar anak didik

tidak akan mengulangi lagi dan akan memperbaiki kesalahan yang telah ia

perbuat.12

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal positif yang harus

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

melanggar tata tertib tersebut. Ancaman sanksi/hukuman sangat penting

karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi siswa untuk mentaati dan

11 Aziz, “Reward- Punishnent Sebagai Motivasi Pendidikan,” Cendekia, 2 (Juli-Oktober,
2016), 337.

12 Ela dkk, “ Pemberian Punisment yang Dilaksanakan Guru Di SD Negeri 4 Banda Aceh,”
FKIP Unsyiah, 1 (juli, 2017), 25.



mematuhinya. Tanpa ancaman hukuman/sanksi, dorongan kekuatan dan

kepatuhan dapat diperlemah.

Tata tertib yang sudah disusun dan disosialisasikan seharusnya diikuti

dengan penerapan secara konsisten dan konsekuen. Siswa yang melanggar

peraturan yang berlaku harus diberi sanksi disiplin. Tanpa sanksi disiplin

yang konsisten dan konsekuen akan membingungkan, memunculkan

ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan bagi yang disiplin.

Sanksi itu diharapkan mempunyai nilai pendidikan. Artinya, siswa

menyadari bahwa perbuatan yang salah akan membawa akibat yang tidak

menyenangkan dan harus ditanggung olehnya. Dengan demikian, diharapkan

tidak ada lagi pelanggaran yang sama atau yang lain. Siswa lain pun menjadi

takut melakukan pelanggaran, karena sekolah akan menerapkan sanksi

disiplin secara konsisten.13

Disiplin adalah kunci kesuksesan seseorang, termasuk guru. Seorang

guru yang menghendaki kesuksesan dalam melaksanakan tugas profesinya, ia

harus memiliki pribadi disiplin tinggi. Secara konseptual, kedisiplinan adalah

sikap mental untuk melakukan hal–hal yang seharusnya pada saat yang tepat

dan benar-benar menghargai waktu.

Guru yang memiliki sikap disiplin biasanya akan datang dan pulang

tepat waktu. Ia akan mengajar dengan penuh rasa tanggung jawab, mentaati

ketentuan yang berlaku di sekolah atau madrasah, mampu menjadi teladan

13 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa (Jakarta : PT Grafindo
2008), 41-42.



dan contoh bagi siswa-siswinya, serta sangat antusias dalam melaksanakan

tugas-tugasnya.

Sikap hidup disiplin adalah hal yang sangat utama ditanamkan sejak

dini. Perilaku disiplin akan sangat efektif ditanamkan kepada siswa jika

terlebih dahulu dilakukan oleh guru itu sendiri. Perilaku disiplin ini penting

dimiliki oleh guru karena ia akan menanamkan hal tersebut kepada peserta

didiknya. Dalam menanamkan disiplin guru bertanggung jawab

mengarahkan, berbuat baik, menjadi teladan, sabar, dan penuh pengertian.

Guru harus berusaha mendisiplinkan para siswanya dengan penuh perhatian

dan kasih sayang.14

Disiplin sebagai hukuman. Bila seseorang berbuat salah dan tidak

mematuhi peraturan yang telah ditentukan, harus dihukum. Hukuman itu

sebagai upaya mengeluarkan yang jelek dari dalam diri orang itu sehingga

menjadi baik. Akibat siswa yang tidak disiplin yaitu: (a). Rendahnya prestasi

di sekolah, karena tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. (b).  Siswa

yang sering melanggar tata tertib sekolah mendapat teguran dari bapak atau

ibu guru dan siswa sering dipanggil ke ruang BK untuk mendapatkan arahan

dan nasehat dari guru buku BK agar lebih didiplin. (c). Siswa tidak naik

kelas.

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan

suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan,

perintah, dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap

14Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi  Kepribadian Guru
(Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 32-44..



mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih.

Penanaman disiplin sejak dini dilandasi oleh kenyataan bahwa disiplin

mempunyai peranan yang sangat 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.15

Dalam bahasa Indonesia istilah disiplin kerapkali terkait dan menyatu

dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban mempunyai arti

kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena di

dorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya.

Sebaliknya, istilah disiplin sebagai kepatuhan dan ketaatan yang muncul

karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang itu. Istilah tata

tertib berarti perangkat peraturan yang berlaku untuk menciptakan kondisi

yang tertib dan teratur.16

Sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 16

Desember 2017 di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo, peneliti

menemukan beberapa siswa yang melanggar peraturan–peraturan sekolah.

Pelanggaran yang dimaksud seperti ada siswa yang datang terlambat ke

sekolah, karena  siswa tersebut kesiangan bangun tidurnya, ada siswa yang

tidak mengerjakan PR, karena orang tua mereka kurang peduli pada anaknya,

ada siswa yang tidak memakai seragam sekolah sesuai waktunya, ada

15 Ngainun Naim, Character Building: optimalisasi peran pendidikan dalam
pengembangan ilmu & pembentukkan karakter bangsa (Jogjakarta: Ar- ruzz Media, 2012), 142 –
145.

16 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa (Jakarta: PT Grafindo
2008), 18.



siswatidak membawa buku pelajaran pada waktunya, ada siswa yang

membuang sampah tidak pada tempatnya, ada siswa yang keluar kelas ketika

jam pelajaran berlangsung, sehingga proses kegiatan pembelajaran menjadi

terganggu. Setiap siswa yang melakukan pelanggaran diberi sanksi oleh pihak

sekolah.

Dari latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian, guna menguji adakah pengaruh antara hukuman dan lingkungan

sekolah terhadap kedisiplinan siswa. Dengan ini peneliti mengambil judul

“Pengaruh Hukuman Dan Lingkungan Sekolah Terhadap Kedisiplinan Siswa

Di MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Pelajaran

2017/2018”.

B. Batasan Masalah

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindaklanjuti

dalam penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya

berbagai keterbatasan teori yang tersedia, maka dalam penelitian ini dibatasi

pada masalah hukuman dan lingkungan sekolah  yang turut memengaruhi

kedisiplinan Siswa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat peneliti

rumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh hukuman terhadap kedisiplinan siswa di MI

Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018?



2. Bagaimanakah pengaruh lingkungan sekolah terhadap kedisiplinan siswa

di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018?

3. Bagaimanakah pengaruh hukuman dan lingkungan sekolah terhadap

kedisiplinan siswa di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun

Ajaran 2017/2018?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di

atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh hukuman terhadap kedisiplinan siswa  di MI

Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018.

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap kedisiplinan

siswa di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Ajaran

2017/2018.

3. Untuk mengetahui pengaruh hukuman dan lingkungan sekolah terhadap

kedisiplinan siswa di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun

Ajaran 2017/2018.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberi manfaat

antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukuman dan

lingkungan sekolah terhadap Kedisiplinan Siswa.



2. 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 hukuman dan lingkungan sekolah.

b. Bagi Pendidik

Dengan hukuman dan lingkungan sekolah dapat meningkatkan

kedisiplinan peserta didik.

c. Bagi Siswa

Siswa dapat lebih berdisiplin dengan adanya hukuman dan

lingkungan sekolah.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

wawasan dan pengalaman dalam meningkatkan kedisiplinan siswa

melalui hukuman dan lingkungan sekolah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri atas lima bab yang

berisi:

Bab Pertama Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,

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

sistematika pembahasan.



Bab kedua,Telaah Hasil Penelitian Terdahulu, Landasan Teori tentang

hukuman, lingkungan sekolah dan kedisiplinan siswa serta kerangka berfikir

dan pengajuan hipotesis.

Bab ketiga,Metode Penelitian yang meliputi rancangan penelitian,

populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data

dan teknik analisis data.

Bab keempat, Hasil Penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) dan pembahasan

dan interpretasi.

Bab kelima, Penutup yang meliputi kesimpulan dari seluruh urutan

dari bab terdahulu dan saran yang bisa menunjang peningkatan dari

permasalahan yang dilakukan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari permasalahan yang diajukan dalam bab pendahuluan

pada skripsi ini serta didukung oleh data hasil penelitian yang telah diolah

dan dianalisis maka skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil perhitungan data hukuman terhadap kedisiplinan siswa,

maka hukuman secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap

kedisiplinan siswa di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun

2017/2018. Kemudian diperoleh koefisien determinasi sebesar

16,258328%. Artinya hukuman berpengaruh secar signifikan sebesar

16,258328% terhadap kedisiplinan siswa dan sisanya 83,741672%

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak sedang diteliti oleh

peneliti.

2. Berdasarkan hasil perhitungan data lingkungan sekolah terhadap

kedisiplinan siswa, maka lingkungan sekolah secara positif dan

signifikan berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa di MI Kanzul Huda

Gundik Slahung Ponorogo Tahun 2017/2018. Kemudian diperoleh

koefisien determinasi sebesar 33,774407%. Artinya lingkungan sekolah

berpengaruh secara positif dan signifikan sebesar 33,774407% terhadap

kedisiplinan siswa dan sisanya 66,225593% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang tidak sedang diteliti oleh peneliti.
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3. Berdasarkan hasil perhitungan data hukuman dan lingkungan sekolah

terhadap kedisiplinan siswa, maka hukuman dan lingkungan sekolah

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kedisiplinan siswa

kelas III MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Pelajaran

2017/2018. Kemudian diperoleh koefisien sebesar 42,457121% artinya

hukuman dan lingkungan sekolah secara berpengaruh secara positif dan

signifikan terhadap kedisiplinan siswa dan sisanya 57,542879%

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak sedang diteliti oleh

peneliti.

B. Saran

1. Bagi Guru

Untuk guru di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo,

penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan agar kedisiplinan siswa

lebih ditingkatkan lagi, karena berdasarkan hasil penelitian tingkat

kedisiplinan siswa mayoritas berkategori sedang.

2. Bagi peserta didik.

Untuk peserta didik agar senantiasa mentaati peraturan yang telah

ditentukan di sekolah. Selain itu agar mendengarkan dan melaksanakan

apa yang diperintahkan oleh guru, sehingga dengan demikian tingkat

kedisiplinan akan semakin meningkat.

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Peneliti juga berharap untuk meneliti faktor-faktor lain yang

memengaruhi kedisiplinan selain hukuman dan lingkungan sekolah.



Masih banyak faktor-faktor yang memengaruhi seperti kesadaran diri,

pengikutan dan ketaatan, alat pendidikan, hukuman, teladan ,lingkungan

berdisiplin, dan latihan berdisiplin.
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