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ABSTRAK 

Pertiwi, Ega Dyah. 2018. Skripsi. Peran Keluarga dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Siswa di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017-2018. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing: Yuentie Sova Puspidalia, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Peran Keluarga dan Kedisiplinan Siswa 

 

Keluarga, yaitu orang tua yang memiliki peran penting dalam meletakkan 

dasar-dasar disiplin anak, yang diimbangi lingkungan pendidikan kedua, yaitu 

sekolah. Disiplin diri penting ditanamkan sedini mungkin kepada anak. Disiplin diri 

sangat diperlukan di era globalisasi agar mereka mampu memberikan wahana dalam 

perubahan dunia yang sangat cepat sehingga tidak terbawa oleh arus perubahan. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, 

Ponorogo karena kedisiplinan yang diterapkan disana baik. Seperti  penerapan 

tatatertib sekolah, penerapan hukuman dengan memberikan poin sesuai dengan 

pelanggaran yang telah dilakukan dan melalui budaya sekolah yang setiap pagi 

diterapkan di sekolah. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan kedisiplinan siswa di 

MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo Tahun Pelajaran 2017-2018. (2) Untuk 

mendeskripsikan peran keluarga dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MI 

Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo Tahun Pelajaran 2017-2018. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

merupakan jenis penelitian penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

berdasarkan teori Miles dan Huberman dengan urutan langkah reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Kedisiplinan siswa di MI 

Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018 sudah mencapai 

80% baik. Usaha yang dilakukan pihak sekolah dalam menanamkan kedisiplinan 

siswa misalnya, melalui penerapan tatatertib sekolah, penerapan hukuman dengan 

memberikan poin sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan dan melalui 

budaya sekolah yang setiap pagi diterapkan di sekolah. (2) Peran keluarga dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo tahun 

pelajaran 2017-2018 adalah dengan memperkuat perilaku yang baik dengan 

memberikan pujian melalui perhatian positif, memberikan pilihan secara bebas 

kepada anak, menunjukkan sikap dan perilaku yang baik serta menyenangkan agar 

anak patuh, membuat sistem penghargaan (reward) untuk mendorong anak agar 

berperilaku disiplin, memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku yang 

dilakukan oleh anak, menciptakan lingkungan dan suasana yang aman dan nyaman 

serta memberikan batasan-batasan sesuai usia dan taraf perkembangan anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam keluargalah anak didik mulai mengenal hidupnya. Hal ini 

harus disadari dan dimengerti oleh keluarga bahwa anak dilahirkan di dalam 

lingkungan keluarga yang tumbuh dan berkembang  sampai anak melepaskan 

diri dari ikatan keluarga. Lembaga pendidikan keluarga memberikan 

pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan 

pribadi anak. Suasana pendidikan keluarga ini sangat penting diperhatikan. 

Sebab dari sinilah keseimbangan jiwa di dalam perkembangan individu 

selanjutnya ditentukan.  

Sebagaimana dikemukakan Hasbullah, pendidikan keluarga adalah 

yang pertama. Maksudnya, kehadiran anak di dunia ini disebabkan hubungan 

orang tuanya. Mengingat orang tua adalah orang dewasa, merekalah yang 

harus bertanggung jawab terhadap anak. Utama, maksudnya adalah bahwa 

orang tua bertanggung jawab pada pendidikan anak. Hal itu memberikan 

pengertian bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, 
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dalam keadaan penuh ketergantungan dengan orang lain, tidak mampu 

berbuat apa-apa bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri.1 

Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi daripada pendidikan 

moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah 

benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal 

yang baik dalam kehidupan. Dengan demikian, anak/peserta didik memiliki 

kesadaran dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk 

menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespons situasi 

secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku 

baik, jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai 

karakter mulia lainnya.2 

Ginanjar dengan teori ESQsebagaimana dikutip oleh H.E.Mulyasa, 

menyodorkan pemikirannya bahwa setiap krakter positif sesungguhnya akan 

merujuk kepada sifat-sifat Allah, yaitu Asma Al Husna. Sifat-sifat dan nama-

nama mulia ini merupakan sumber inspirasi setiap karakter positif yang 

dirumuskan oleh siapapun. Dari sekian banyak karakter yang diteladani dari 

nama-nama Allah itu, Ari sebagaimana dikutip oleh H.E. Mulyasa 

                                                           
1Hasbullah,Dasar-dasar Ilmu Pendidikan,(Jakarta: RajaGrafido Persada,  2003),39-40. 
2H. E. Mulyasa,Manajemanen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara,2013),  3. 
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merangkumnya dalam 7 (tujuh) karakter dasar yaitu, jujur, tanggung jawab, 

disiplin, visioner, adil, peduli, dan kerjasama.3 

Disiplin bisa membentuk kejiwaan pada anak untuk memahami 

peraturan sehingga ia pun mengerti kapan saat yang tepat untuk melaksanakan 

peraturan dan kapan pula harus mengesampingkan. Selanjutnya, peraturan itu 

sendiri ada dalam keseharian hidup anak. Kondisi kejiwaanya yang masih 

butuh untuk diatur sehingga seorang anak akan merasa tenteram bila hidup 

teratur. Sebagai contoh adalah peraturan tentang makan, puasa, salat, masuk 

sekolah, hingga waktu bermainnya. 

Dalam Kamus Pintar Bahasa Indonesia, kata “disiplin” memiliki 

makna, yaitu sikap selalu menaati tata tertib/peraturan.4Selanjutnya, Marilyn 

E. Gootman, Ed. D., seorang ahli pendidikan dari University of Georgia di 

Athens, Amerika, berpendapat bahwa disiplin akan membantu anak untuk 

mengembangkan kontrol dirinya dan membantu anak mengenali perilaku 

yang salah lalu mengoreksinya. Melatih dan mendidik anak dalam keteraturan 

hidup kesehariannya akan memunculkan watak disiplin. Melatih anak untuk 

menaati peraturan akan sama halnya dengan melatih mereka untuk bersikap 

disiplin. Misalnya, bila seorang anak terbiasa dengan peraturan jam belajar, 

saat kapan harus membaca alquran? Hari apa harus membersihkan lingkungan 

sekitar rumah? Kapan harus mencuci pakaian? Jam berapa harus pergi ke 

                                                           
3Ibid,. 16 
4Sulchan Yasin, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya:Amanah,1995),56. 
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sekolah dan mengaji? Kapan harus bermain untuk relaksasi atau melatih fisik 

sang anak? Semua itu lama kelamaan akan terbiasa dan terlatih pada diri anak 

untuk menaati peraturan yang ada. Inilah yang dinamakan disiplin.  

Dengan demikian, tidak ada lagi waktu yang tersia-sia tanpa manfaat, 

baik untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Akan lebih 

efektif dan berhasil secara maksimal jika disiplin itu disosialisasikan kepada 

sang anak, dilaksanakan oleh orang tua dan lingkungannya. Anak juga akan 

mudah menerapkan peraturan tersebut bila ada penghargaan atau hukuman 

yang jelas. Ironisnya, halangan yang paling sering ditemukan dalam 

meningkatkan disiplin anak adalah pada lemahnya penerapan peraturan. 

Sayangnya, hambatan itu pada lazimnya datang dari orang tua. Kurangnya 

kesabaran, konsistensi, dan kasih sayang dalam mendidik anak adalah 

beberapa hal yang sering luput dicermati orang tua dalam mendidik anak dan 

membuyarkan penerapan disiplin pada anak.5 

Tujuan diberlakukan serangkaian peraturan adalah untuk mendidik dan 

mendisiplinkan anak agar anak mampu mematuhi peraturan dan bertangung 

jawab. Perlu diingat, bahwa sekolah adalah lembaga pendidikan kedua setelah 

pendidikan keluarga. Jadi, dalam mendidik anak, sekolah hanya melanjutkan 

pendidikan anak yang telah dilakukan orang tua di rumah. Berhasil baik atau 

tidaknya pendidikan disekolah dipengaruhi oleh pendidikan keluarganya. Cara 

                                                           
5Imam Ahmad Ibnu Nizar,Membentuk dan Meningkatkan Disiplin Anak Sejak Dini, 

(Jogjakarta: Diva Press, 2009),22-23. 
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orang tua mendidik anak sejak dalam kandungan hingga anak tumbuh setiap 

tahapnya, akan menentukan karakter anak yang tertanam setelah anak berada 

di lingkungan sekolah dan masyarakat. 

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan pengamatan terkait dengan 

kedisiplinan siswaselama 3 bulan terakhir ini, yaitu mulai bulan November 

2017 hingga Januari 2018. Peneliti mengambil lokasi penelitian di MI Ma’arif 

Ngrupit, Jenangan, Ponorogo. Lembaga pendidikan ini merupakan salah satu 

Madrasah Ibtidaiyah yang tergolong Madrasah setingkat Sekolah Dasaryang 

memiliki kedisiplinan yang baik, tetapi masih dijumpai siswa yang kurang 

disiplin. Hal tersebut bisa dimungkinkan dikarenakan kurangnya perhatian 

dari orang tua dirumah dalam mendisiplinkan anak. Ini dibuktikan dengan 

masih terdapat beberapa anak yang kurang bisa menjaga kebersihan kelas 

walaupun sudah disediakan tempat sampah di depan setiap kelas. Hal tersebut 

ditandai dengan kurang pedulinya orang tua terhadap apa yang harus anak 

dapatkan di dalam lingkungan keluarga. Salah satunya melatih anak bersikap 

disiplin dan tanggung jawab, karena salah satu dari mereka atau bahkan 

keduanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. 

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti mengadakan penelitian 

dengan judulPeran Keluarga dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MI 

Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo Tahun Pelajaran 2017-2018. 
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B. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pembahasan 

penelitian sebagaimana tujuan awal penelitian ini, perlu diadakan pembatasan 

terhadap ruang lingkup penelitian. Mengingat luasnya peran keluarga dan 

tidak mungkin dalam waktu yang terbatas, peneliti bisa meneliti secara 

keseluruhan. Sebab itu, peran keluarga yang akan diteliti hanya difokuskan 

pada peningkatan kedisiplinan siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, dalam penelitian ini 

masalah yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017-2018? 

2. Bagaimanakah peran keluarga dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di 

MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo Tahun Pelajaran 2017-2018? 

 

D. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. untuk mendeskripsikan kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Ngrupit, 

Jenangan, Ponorogo Tahun Pelajaran 2017-2018,. 
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2. untuk mendeskripsikan peran keluarga dalam meningkatkan kedisiplinan 

siswa di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo Tahun Pelajaran 2017-

2018. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan keilmuan pendidikan, khususnya dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017-2018. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

kepala sekolah, guru, orang tua/wali, siswa dan peneliti. 

a. Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada sekolah untuk lebih memperhatikan dalam menerapkan nilai-

nilai kedisiplinan siswa agar siswa bertanggung jawab terhadap apa 

saja yang dilakukannya, terlebih mengenai kedisiplinan. 

b. Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dengan tujuan untuk dapat memperbaiki dan menerapkan nilai-nilai 

disiplin kepada siswa. Dengan demikian, siswa lebih memahami 



 
 

12 
 

pentingnya kedisiplinan bagi karakter siswa untuk masa depan 

mereka. 

c. Orang Tua/Wali 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

pada orang tua/wali akan perannya yang begitu penting dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa. Bahwa kedisiplinan paling baik jika 

ditanamkan sejak kecil di dalam pendidikan keluarga. 

d. Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat tertanam karakter 

disiplindalamsegala aktifitas yang siswa/anak lakukan.memberikan 

kesan positif untuk lebih disiplin waktu dan aktifitas sekaligus 

memberi pemahaman bahwa sekolah merupakan tempat yang sangat 

menyenangkan untuk belajar dan meraih cita-cita. 

e. Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refleksi untuk 

terus mencari dan mengembangkan pengalaman sekaligus berlatih 

mengenal masalah yang ada disekitar dan belajar menyelesaikan 

permasalahan yang ada. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunannya,penelitian ini terbagi menjadi 6 bab yang 

secara ringkas diuraikan sebagai berikut. 

Bab I, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika pembahasan.Bab II, memuat mengenai telaah hasil penelitian 

terdahulu dan kajian teori yang meliputi telaah hasil penelitian terdahulu, 

pengertian keluarga, peran keluarga (peran ayah, peran ibu), fungsi keluarga, 

pengertian disiplin, macam-macam disiplin, fungsi kedisiplinan,faktor-faktor 

yang mempengaruhi disiplin, cara meningkatkan disiplin.  

Bab III,memuat metode penelitian, yang meliputi pendekatan dan 

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

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. Kemudian BAB IV, memuat 

deskripsi data, yang meliputi deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. 

BAB V, memuat analisis data, meliputi kedisiplinan siswa di MI 

Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018, peran 

keluarga dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Ngrupit, 

Jenangan, Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018. Terakhir, BAB VI, 

merupakan titik akhir dari pembahasan yaitu penutup, meliputi kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat penelitian yang akan penulis teliti, penulis 

melakukan telaah pustaka dengan mencari judul penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti terdahulu. Di antaranya penelitian Hanifah 

Anggarini (2016), penelitian Husnul Khotimah (2013), dan Nofia Nur Laila 

(2014). 

Penelitian yang dilakukan Hanifah Anggarini (2016)6 dengan judul  

“Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas VII MTsN Sidorejo, Wungu, 

Madiun Tahun Pelajaran 2015/2016”. Hasil penelitian disimpulkan bahwa 

tingkat keadaan lingkungan keluarga siswa kelas VII MTsN Sidorejo, Wungu, 

Madiun dalam kategori cukup. Hal ini ditunjukkan dengan persentase jawaban 

siswa sebesar 73% atau sebanyak 73 siswa dari 100 responden.  

Tingkat motivasi belajar siswa kelas VII MTsN Sidorejo, Wungu, 

Madiun dalam kategori cukup. Hal ini ditunjukkan dengan persentase jawaban 

siswa sebesar 71% siswa dari 100 responden. Variabel 

                                                           
6 Hanifah Anggraini, Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Motivasi Belajar terhadap 

Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas VII MTsN Sidorejo, Wungu, Madiun Tahun 

Pelajaran 2015/2016, (Skripsi: Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016), 34. 
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lingkungan keluarga dan motivasi belajar siswa berpengaruh secara signifikan 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran Fiqih siswa kelas VII MTsN Sidorejo, 

Wungu, Madiun Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

penghitungan Fhitung = 17,087029 dan dibandingkan dengan Ftabel dengan tarif 

signifikan 5% yaitu 3,09 dengan Fhitung > Ftabel. Berdasarkan penghitungan 

koefisien determinasi (R2) didapatkan nilai yaitu 34,87%. Artinya lingkungan 

keluarga dan motivasi belajar siswa berpengaruh sebesar 34,87% terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran Fiqih dan 65,13% sisanya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 

Penelitian di atas terdapat kesamaan dengan yang peneliti teliti, yaitu 

sama-sama meneliti peran keluarga terhadap siswa. Sebagai subjek nya adalah 

keluarga. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, ditelaah sebagai objek 

adalah prestasi belajar siswa, sedangkan yang peneliti teliti adalah 

kedisiplinan siswa. 

Penelitian selanjutnya dilakukan Husnul Khotimah (2014)7 dengan 

judul “Pola Asuh Orang Tua dalam meningkatkan Motivasi Belajar Fiqh 

Siswa-siswi Kelas IV di MIN Lengkong, Sukorejo, Ponorogo”. Hasil 

penelitiannya adalah bentuk pola asuh orang tua yang diterapkan pada kelas 

IV di MIN Lengkong, Sukorejo, Ponorogo, yaitu terdapat pola asuh 

demokratis, pola asuh permisif, dan pola asuh otoriter. Pola asuh demokratis 

                                                           
7 Husnul Khotimah, Pola Asuh Orang Tua dalam meningkatkan Motivasi Belajar Fiqh Siswa-

siswi Kelas IV di MIN Lengkong, Sukorejo, Ponorogo, (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Ponorogo, 2014), 29. 
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ada 8 orang (35%), pola asuh permisif ada 12 (50%), dan pola asuh otoriter 

ada 4 orang (15%). Sebenarnya, pola asuh yang paling baik pola asuh 

demokratis, tetapi di MIN Lengkong, Sukorejo, Ponorogo ini sebagian orang 

tua menggunakan pola asuh permisif. 

Cara orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar Fiqih pada siswa 

kelas IV di MIN Lengkong, Sukorejo, Ponorogo  adalah sebagai berikut: 

mendampingi anak ketika belajar fiqih, orang tua memberikan hadiah kepada 

anak bila nilai Fiqihnya bagus, memasukkan anak ke sekolah diniyah, 

memberikan latihan-latihan seperti salat berjamaah di masjid/mushola, 

bersedekah, puasa ramadan, belajar mengaji, mengarahkan anak dalam 

kesalahan pada mata pelajaran Fiqih. Misalnya, saat melakukan praktik salat, 

wudu, mengulangi kembali pelajaran Fiqih yang sudah disampaikan di 

sekolah sebelum lanjut ke halaman berikutnya. 

Penelitian di atas terdapat kesamaan dengan yang peneliti teliti, yaitu 

sama-sama meneliti mengenai bagaimana peran orang tua (keluarga). 

Perbedaannya terletak pada objek penelitian, ditelaah sebagai objek adalah 

motivasi belajar Fiqih siswa, sedangkan yang peneliti teliti adalah 

kedisiplinan siswa. 
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Penelitian serupa juga dilakukan Nofia Nur Laila (2014)8 dengan judul 

“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 dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Upaya kepala madrasah untuk meningkatkan kedisiplinan peserta 

didik di Mi Tholabiyah Ngetrep, Jiwan, Madiun Tahun Pelajaran 2013-2014. 

1. Kepala madrasah Mi Tholabiyah Ngetrep, Jiwan, Madiun tanggap akan 

tantangan global. Menyadari hal tersebut, 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 

sekiranya dapat menumbuhkan rasa kedisiplinan dalam berbagai hal. 

Upaya tersebut seperti salat berjamaah, membiasakan berjabat tangan, 

menjaga kebersihan, proses KBM sesuai jadwal, ekstrakulikuler, seragam 

beserta atribut, pemberian hukuman bagi yang melanggar dan memberikan 

ganjaran bagi yang berprestasi, pelatihan azan, senam jumat pagi, 

membaca al-qur’an sebelum KBM, dan menjaga tata karma dan ketertiban 

di jalan. 

                                                           
8 Novia Nur Laila, Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik di 

MI Tholabiyah Ngetrep, Jiwan, Madiun Tahun Pelajaran 2013-2014, (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Ponorogo, 2014), 32-33. 
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2. Upaya dan program yang tersusun tersebut berdasarkan atas asas 

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

dan sosial. 

 Penelitian di atas terdapat kesamaan dengan yang penulis teliti, yaitu 

sama-sama meneliti upaya dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. 

Perbedaannya terdapat pada subjek penelitian ditelaah sebagai subjek dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa adalah kepala madrasah, sedangkan yang 

peneliti tulis adalah orang tua. 

Keunikan dari penelitian ini adalah penanaman karakter siswa yang 

bagus untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Ngrupit, 

Jenangan, Ponorogo melalui pembiasaan-pembiasaan seperti, pembiasaan 

berjabat tangan setiap pagi dengan sebagian guru yang sudah terjadwal setiap 

harinya, datang lebih awal dari siswa menyambut siswa setiap baru sampai 

disekolah, memberikan nasihat, dan mengingatkan, dengan tujuan agar siswa 

selalu tertib dan disiplin terhadap peraturan yang ada, dan agar guru dan siswa 

lebih saling mengenal.  

Selain itu, sebelum masuk jam pelajaran pertama, setelah mendengar 

bel masuk berbunyi, tanpa diperintah oleh guru, siswa dengan mandiri 

dipimpin ketua kelasnya langsung berbaris rapi di depan kelasnya masing-

masing. Saling berjabat tangan sambil melantunkan solawat dan masuk  kelas 

satu persatu dengan tertib. Hal ini berjalan setiap hari dan sudah menjadi 

kebiasaan siswa sejak lama. 
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Meskipun demikian, dari pembiasaan-pembiasaan serta peraturan-

peraturan yang sudah berjalan, masih ada anak yang belum bisa tertib 

terhadap peraturan yang ada. Maka dari itulah, peneliti ini sangat layak diteliti 

untuk memberikan jawaban bagaimanakah peran keluarga dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo. 

 

B. Kajian Teori 

1. Peran Keluarga 

a. Pengertian keluarga 

Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa keluarga merupakan 

“pusat pendidikan” yang pertama dan terpenting karena sejak timbulnya 

adab kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu mempengaruhi 

pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia. Di samping itu, orang tua 

dapat menanamkan benih kebatinan yang sesuai dengan kebatinannya 

sendiri ke dalam jiwa anak-anaknya.9 Keluarga dalam dimensi hubungan 

darah merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh hubungan darah 

antara satu dan yang lainnya. Berdasarkan dimensi hubungan darah ini, 

keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. 

Dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan suatu 

kesatuan sosial yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi 

                                                           
9 Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 10. 
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dan saling mempengaruhi anatara satu dengan yang lainnnya. Walaupun 

di antara mereka tidak terdapat hubungan darah.  

Keluarga dalam dimensi hubungan sosial ini dinamakan  keluarga 

psikologis dan keluarga pedagogis. Dalam pengertian psikologis, keluarga 

adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal 

bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin 

sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling 

menyerahkan diri. Dalam pengertian pedagogis, keluarga adalah “satu” 

persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua 

jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang bermaksud 

untuk saling menyempurnakan diri. Dalam usaha saling menyempurnakan 

diri itu terkandung perealisasian dan fungsi sebagai orang tua.10 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga 

merupakan suatu lembaga yang terdiri atas suami isteri dan anak-anak 

yang belum menikah, hidup dalam sebuah kesatuan kelompok 

berdasarkan ikatan tertentu. Keluarga sebagai suatu kesatuan sosial 

terkecil merupakan kelompok kekerabatan yang bertempat tinggal sama, 

yang ditandai dengan adanya kerjasama ekonomi, memiliki fungsi 

menyosialisasikan atau mendidik anak sehingga anak berkembang dengan 

baik.11 

                                                           
10 Ibid., 17-18. 
11 Uyoh Sadulloh, dkk, Pedagogik,  (Bandung: Alfabeta, 2010), 186.  
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b. Peran Keluarga 

Peran menurut Levinson sebagaimana dikutip Soejono Soekamto 

adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran meliputi norma-norma yang 

dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 

Peran dalam arti ini merupakan rangkain peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.12 

 

1) Peran Ibu 

Ibu memegang peran penting dalam mendidik anak-anaknya. 

Sejak dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya, memberikan 

makan, minum, menggantikan pakaian, dan sebagainya. Karena itu, 

sebagian besar anak lebih cinta kepada ibunya daripada kepada 

anggota keluarga yang lainnya. Ibu dalam keluarga merupakan orang 

yang paling pertama berinteraksi dengan anaknya. Ia merupakan orang 

yang pertama dikenali anaknya. Dari ibu, anak mengenal kenyamanan 

lahir batin. Ibu menjaga anaknya agar tetap sehat dan hidup, merawat 

anaknya dengan penuh kasih sayang tanpa mengenal lelah dan berat 

beban tugasnya. Pengalaman anak dengan ibunya akan sangat 

terkesan, seumur hidupnya akan terkenang atas perlindungan, 

pemeliharaan dan dorongan serta kasih sayangnya. Dari seorang ibu 

                                                           
12 Soejono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar,  (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 283. 
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diharapkan ia menghadapi anaknya dengan penuh kasih sayang. 

Karena itu dapat dikatakan bahwa ibu berperan sebagai lambing kasih 

sayang.  

Ngalim Purwanto mengatakan bahwa sesuai dengan fungsi dan 

tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, dapat dijelaskan bahwa 

peran ibu dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai berikut. 

a) Sumber dan pemberi kasih sayang, 

b) Pengasuh dan pemelihara, 

c) Tempat mencurahkan isi hati, 

d) Pengatur dalam kehidupan berumah tangga, 

e) Pembimbing hubungan pribadi, 

f) Pendidik dalam segi-segi emosional.13 

Secara umum, seorang ibu yang ideal di mata anak-anaknya 

harus memiliki perilaku, sikap, dan tutur kata yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari. Seorang ibu juga dituntut memiliki budi pekerti 

yang luhur dan ketaqwaan kepada Allah serta dapat diandalkan dalam 

keluarga. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan, tumbuh dan 

berkembang dalam sebuah keluarga dapat mengantongi sifat-sifat yang 

                                                           
13 Uyoh, dkk, Pedagogik, 194. 
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sehat, cerdas, tangguh, dan bermental atau berakhlak mulia (qurata 

a’yun).14 

2) Peran Ayah 

Di samping ibu, seorang ayah pun memegang peran penting 

pula. Anak memandang ayahnya sebagai orang yang tertinggi gengsi 

atau prestisenya. Kegiatan seorang ayah terhadap pekerjaanya sehari-

hari sungguh besar pengaruhnya kepada anak-anaknya, lebih-lebih 

anak yang telah agak besar. 

Meskipun demikian, pada beberapa keluarga masih dapat 

dilihat kesalahan-kesalahan pendidikan yang diakibatkan oleh 

tindakan seorang ayah. Karena sibuknya pekerjaan mencari nafkah, si 

ayah tidak ada waktu untuk bergaul mendekati anak-anaknya. Lebih 

celaka lagi, seorang ayah yang sengaja tidak mau berurusan dengan 

pendidikan anak-anaknya dan mencari kesenangan bagi dirinya 

sendiri. Segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat di dalam 

rumah tangga mengenai pendidikan anak-anaknya dibebankan kepada 

isterinya. 

Tanpa bermaksud mendiskriminasikan tugas dan tanggung 

jawab ayah dan ibu di dalam keluarga, ditinjau dari fungsi dan 

                                                           
14 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Prespektif Baru,  (Jogjakarta: Ar-Ruzz  

Media, 2013),  217. 
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tugasnya sebagai ayah, dapat dikemukakan di sini bahwa peran ayah 

dalam pendidikan anak-anaknya yang lebih dominan adalah sebagai: 

a) sumber kekuasaan di dalam keluarga, 

b) penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar, 

c) pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga, 

d) pelindung terhadap ancaman dari luar, 

e) hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan,  

f) pendidik dalam segi-segi rasional.15 

c. Fungsi Keluarga  

Menurut M.I. Soelaeman sebagaimana dikutip Uyoh Sadulloh16 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa fungsi keluarga, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Fungsi Edukasi 

Fungsi ini berkaitan dengan keluarga sebagai wahana 

pendidikan anak khususnya dan pendidikan anggota keluarga lainnya. 

Fungsi ini tidak sekadar menyangkut pelaksanaannya, tetapi 

menyangkut penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari 

upaya pendidikan, penyediaan sarana, pengayaan wawasan, dan 

sebagainya yang berkaitan dengan upaya pendidikan keluarga. 

Keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi anak-

                                                           
15 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 83. 
16 Uyoh, dkk, Pedagogik, 188-192. 
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anaknya agar menjadi manusia sehat, tangguh, maju, dan mandiri, 

sesuai dengan perkembangan waktu.  

2) Fungsi Sosialisasi 

Sosialisasi diartikan sebagai belajar sosial. Artinya, anak 

mempelajari nilai-nilai sosial. Kehidupan anak dan dunianya 

merupakan suatu kehidupan dua dunia yang utuh, terpadu dan dihayati 

anak sebagai suatu kesatuan hidup di dunia. Keluarga merupakan 

lingkungan yang pertama memperkenalkan nilai-nilai sosial yang 

berlaku dalam kehidupan sosial yang lebih luas. 

3) Fungsi Proteksi (Perlindungan) 

Dengan fungsi ini, keluarga berfungsi sebagai tempat 

memperoleh rasa aman, nyaman, damai, dan tenteram bagi seluruh 

anggota keluarga sehingga terpenuhi kebahagiaan batin. Secara fisik, 

keluarga harus melindungi anggotanya, memenuhi kebutuhan pangan, 

sandang, papan dan lain-lain. Perlindungan mental dimaksudkan 

supaya orang itu tidak kecewa (frustasi) karena mengalami konflik 

yang mendalam dan berkelanjutan yang disebabkan kurang pandai 

mengatasi masalah hidupnya. Perlindungan moral perlu dilakukan 

supaya keluarga menghindari diri dari perbuatan jahat dan buruk.  

4) Fungsi Afeksi (Perasaan) 

 Fungsi afeksi mendorong keluarga sebagai tempat untuk 

menumbuhkembangkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama 
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anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Selain itu, 

keluarga harus dapat menjalankan tugasnya menjadi lembaga interaksi 

dalam ikatan batin yang kuat antar anggotanya, sesuai dengan status 

peran sosial masing-masing dalam kehidupan keluarga itu. Ikatan 

batin yang dalam dan kuat ini harus dapat dirasakan oleh setiap 

keluarga sebagai bentuk kasih sayang. 

5) Fungsi Religius 

Fungsi ini mendorong keluarga sebagai wahana pembangunan 

insan-insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan 

ajaran agamanya. Untuk melaksanakan fungsi ini, keluarga 

berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak kepada kehidupan 

beragama dan menciptakan iklim keluarga yang religius sehingga 

dapat dihayati oleh anggota keluarganya. 

6) Fungsi Ekonomi 

Fungsi ini mendorong keluarga sebagai tempat pemenuhan 

kebutuhan ekonomi, fisik, maupun materi yang sekaligus mendidik 

keluarga hidup efisien, ekonomis dan rasional. Fungsi ekonomi 

meliputi pencarian nafkah, perencanaan, serta pemanfaatan dan 

pembelajarannya. 

7) Fungsi Rekreasi 
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Dalam menjalankan fungsi ini, keluarga harus menjadi 

lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan 

penuh semangat. Keadaan ini dapat dibangun melalui kerjasama di 

antara anggota keluarga yang diwarnai oleh hubungan insan yang 

didasari oleh adanya saling mempercayai, saling menghargai dan 

mengagumi, saling mengerti serta adanya take an give. Keluarga harus 

menjadi tempat yang menyenangkan bagi semua anggota keluarga. 

Oleh karena itu, keluarga hendaknya mampu menciptakan suasana 

tersebut agar timbul keseimbangan pribadi dan keluarga dapat 

memberikan perasaan bebas terlepas dari kesibukan sehari-hari. 

8) Fungsi Biologis 

Fungsi ini diarahkan untuk mendorong keluarga sebagai 

wahana menyalurkan kebutuhan reproduksi sehat bagi semua anggota 

keluargannya. Kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia, 

melibatkan fisik untuk melangsungkan kehidupannya. Pelaksanaan 

fungsi ini tidak sendiri, tetapi adanya keseimbangan fungsi-fungsi lain 

seperti, fungsi religius, edukatif, sosialisasi anak, proteksi, afeksi, dan 

rekreasi. 
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2. Kedisiplinan  

a. Pengertian Kedisiplinan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “disiplin” memiliki 

beberapa makna, yaitu tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dan 

sebagainya), ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dsb), 

bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu.17 

Selanjutnya, Marilyn E. Gootman, Ed. D., seorang ahli pendidikan dari 

University of Georgia di Athens, Amerika, berpendapat bahwa disiplin 

akan membantu anak untuk mengembangkan kontrol dirinya, dan 

membantu anak mengenali perilaku yang salah lalu mengoreksinya.18 

Disiplin diri merupakan subtansi esensial di era global untuk 

memiliki dan dikembangkan oleh anak. Dengannya, ia dapat memiliki 

kontrol internal untuk berperilaku yang senantiasa taat moral. Dengan 

demikian, anak tidak hanyut oleh arus globalisasi. Sebaliknya, ia mampu 

mewarnai dan mengakomodasi.19 Menurut R. I. Sarumpaet bahwa disiplin 

ialah suatu aturan dan tatatertib yang digunakan dalam menjalankan 

sebuah sekolah atau rumah tangga. Setiap sekolah dan rumah tangga harus 

mempunyai disiplin. Rumah tangga dan sekolah tanpa disiplin akan 

mengalami kesukaran. Elizabeth B Hurlock menyebutkan bahwa disiplin 

                                                           
17  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi 

Ketiga), (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 268. 
18  Imam Ahmad Ibnu Nizar, Membentuk dan Meningkatkan Disiplin Anak Sejak Dini, 

(Jogjakarta: Diva Press, 2009), 22. 
19 Shochib, Pola Asuh Orang Tua Untuk membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri, 12. 
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berasal dari kata yang sama dengan “disciple”, yakni seorang yang belajar 

dari atau secara suka rela mengikuti seorang pemimpin. Orang tua dan 

guru merupakan pemimpin dan anak merupakan murid yang belajar dari 

mereka cara hidup yang menuju hidup yang berguna dan bahagia. Selain 

itu, disiplin adalah suatu cara untuk membantu anak agar dapat 

mengembangkan pengendalian diri.20 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin 

adalah sebuah aturan yang dibuat untuk melatih dan menghukum agar 

anak secara suka rela melakukan apa yang menjadi aturan pemimpinnya. 

Yang dimaksud dengan pemimpin bisa disebut guru maupun orangtua. 

Diketahui bahwa disiplin akan tumbuh dan dapat dibina melalui latihan, 

pendidikan atau penanaman kebiasaan dengan keteladanan-keteladanan 

tertentu yang harus dimulai sejak kecil dalam lingkungan keluarga. 

b. Macam-macam Disiplin 

Macam-macam disiplin menurut Tulus Tu’u adalah sebagai 

berikut.21 

3) Disiplin Otoriter (Otoriteriterian) 

Dalam disiplin otoriter (otoriterian), peraturan yang dibuat 

sangat ketat dan rinci. Orang yang berada dalam lingkungan disiplin 

                                                           
20 Sikha Basti Nursetya, Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Kelas X Sma negeri 1 

Wates Dalam Mengikuti Pembelajaran Penjasorkes Melalui Reinforcement (Penguatan), (Skripsi: 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), 9. 
21 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku  dan Prestasi Siswa, (Jakarta: Grasindo,  2004), 

44-46. 
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ini, diminta mematuhi dan menaati peraturan yang telah disusun dan 

berlaku di tempat itu. Apabila gagal menaati dan mematuhi peraturan 

yang berlaku, yang bersangkutan akan menerima sanksi atau hukuman 

berat. Sebaliknya, bila berhasil memenuhi peraturan, kurang mendapat 

penghargaan atau hal itu sudah dianggap sebagai kewajiban. Jadi, 

tidak perlu mendapat penghargaan lagi. 

 

4) Disiplin Permisif 

Dalam disiplin ini, seseorang dibiarkan bertindak menurut 

keinginannya. Kemudian, dibebaskan untuk mengambil keputusan 

sendiri dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambilnya itu. 

Seseorang yang berbuat sesuatu, dan ternyata membawa akibat 

melanggar norma atau aturan yang berlaku, tidak diberi sanksi atau 

hukuman.  

5) Metode demokratis 

Pendekatan disiplin demokratis dilakukan dengan memberikan 

penjelasan, diskusi dan penalaran untuk membantu anak memahami 

mengapa diharapkan mematuhi dan menaati peraturan yang ada. 

Teknik ini menekankan aspek edukatif, bukan aspek hukuman. Sanksi 

atau hukuman dapat diberikan kepada yang menolak atau melanggar 

tatatertib. Akan tetapi, hukuman dimaksud sebagai upaya 

menyadarkan, mengoreksi, dan mendidik. 
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Macam-macam disiplin ini bisa diterapkan di dialam keluarga 

dan  lingkungan pendidikan formal seperti sekolah. Pada dasarnya, 

semua jenis kedisiplinan pasti ada kekurangan dan kelebihanya 

masing-masing. Setiap macam kedisiplinan pasti akan menciptakan 

kepribadian yang berbeda sesuai dengan macam kedisiplinan yang 

diterapkan dalam keluarga ataupun sekolah dimana anak itu hidup. 

Pembentukan disiplin harus melalui proses yang panjang, 

dimulai sejak dini dalam keluarga dan dilanjutkan di sekolah. Hal ini 

penting dalam pembentukan kedisiplinan itu sendiri mulai kesadaran 

diri, kepatuhan, tekanan, sanksi teladan, lingkungan disiplin, dan 

latihan-latihan. 

c. Fungsi Kedisiplinan 

Fungsi kedisiplinan menurut Tulus Tu’u22 adalah sebagai berikut. 

1) Menata kehidupan bersama 

Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak akan bisa 

hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, 

sering terjadi pertikaian antara sesama yang disebabkan karena 

benturan kepentingan. Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga 

sebagai makhluk individu yang tidak lepas dari sifat egonya, sehingga 

terkadang di masyarakat terjadi benturan antara kepentingan pribadi 

dan kepentingan bersama. Di sinilah, pentingnya kedisiplinan untuk 

                                                           
22 Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku  dan Prestasi Siswa, 38-43. 
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mengatur tata kehidupan manusia dalam kelompok tertentu atau dalam 

masyarakat sehingga kehidupan bermasyarakat akan tentrem dan 

teratur. 

2) Membangun kepribadian 

Kepribadian adalah keseluruhan sifat, tingkah laku yang khas 

yang dimiliki seseorang. Antara orang yang satu dan lainnya 

mempunyai kepribadian yang berbeda. Lingkungan yang 

berkedisiplinan baik sangat berpengaruh terhadap kepribadian 

seseorang. 

3) Melatih kepribadian yang baik 

Kepribadian yang baik selain perlu dibangun sejak dini, juga 

perlu dilatih karena kepribadian yang baik tidak muncul dengan 

sendirinya. Kepribadian yang baik perlu dilatih dan dibiasakan, sikap 

perilaku dan pola kehidupan dan kedisiplinan tidak terbentuk dalam 

waktu yang singkat, tetapi melalui suatu proses yang membutuhkan 

waktu yang lama. 

4) Pemaksaan 

Kedisiplinan akan tercipta dengan kesadaran seorang untuk 

mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kedisiplinan dengan motif 

kesadaran diri lebih baik dan kuat. Dengan melakukan kepatuhan dan 

ketaatan atas kesadaran diri bermanfaat bagi kebaikan dan kemajuan 
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diri. Sebaliknya kedisiplinan bisa terjadi karena adanya pemaksaan 

dan tekanan dari luar. 

5) Hukuman 

Dalam suatu sekolah tentunya ada aturan dan tatatertib. 

Tatatertib ini berisi hal-hal yang positif dan harus dilakukan oleh 

siswa. Sisi lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi yang melanggar 

tatatertib tersebut. Hukuman berperan sangat penting karena dapat 

memberikan motivasi dan kekuatan bagi siswa untuk mematuhi 

tatatertib dan peraturan-peraturan yang ada. Tanpa hukuman sangat 

diragukan siswa akan mematuhi peraturan yang sudah ditentukan. 

6) Menciptakan Lingkungan Positif 

Kedisiplinan di sekolah berfungsi mendukung terlaksananya 

kegiatan pendidikan berjalan lancar. Hal ini dicapai dengan merancang 

peraturan sekolah. Misalnya, peraturan bagi guru-guru dan bagi para 

siswa, serta peraturan lain yang dianggap perlu. Kemudian, 

diimplementasikan secara konsisten. Dengan demikian, diharapkan 

sekolah akan menjadi lingkungan pendidikan yang aman, tenang, 

tentrem dan teratur. 

d. Faktor yang Mempengaruhi Disiplin 
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Dodson23 menyebutkan ada 5 faktor penting yang mempengaruhi 

upaya pembentukan disiplin terhadap anak. 

1) Latar belakang dan kultur kehidupan keluarga 

Keluarga merupakan institusi pertama yang besar pengaruhnya 

dalam mengajarkan dan menanamkan disiplin pada anak. Keluarga 

yang hidup  dalam lingkungan yang teratur, disiplin, menghargai 

orang lain, dan  berperilaku sesuai dengan norma-norma, akan 

mewujudkan kebiasaan yang baik pada masing-masing anggota 

keluarga. Kebiasaan yang baik tersebut akan terbawa dalam kultur 

keluarga sehingga orang tua mampu membimbing dan menanamkan 

disiplin pada anaknya.  

2) Sikap dan karakter orang tua 

Setiap orang tua memiliki sikap dan karakter yang berbeda-

beda. Orang tua yang memiliki watak yang keras (otoriter), selalu 

menganggap dirinya benar, dan tidak peduli pada omongan orang lain, 

akan mendisiplinkan anaknya dengan cara otoriter. Orang tua yang  

berwatak lemah lembut, peduli dengan orang lain, dan tidak ingin  

menyakiti orang lain, akan mendisiplinkan anaknya dengan cara 

permisif dan menghindari hukuman fisik.  

3) Latar belakang pendidikan dan status ekonomi keluarga 

                                                           
23 Maria Rosalina Fajarwanti, Hubungan Kedisiplinan dengan Prestasi Belajar Siswa di SMP 

Maria Immatulata Yogyakarta  (Skripsi: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2016), 13-16.  
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Orang tua yang berpendidikan menengah ke atas dan berstatus 

ekonomi yang baik (mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok  

keluarga), dapat mendisiplinkan anak-anaknya secara terarah, 

sistematis,  dan terencana. Lain halnya dengan orang tua yang 

berpendidikan dan berpenghasilan rendah, mereka mendisipinkan 

anak-anaknya dengan kurang terarah. 

4) Keutuhan dan keharmonisan keluarga 

 Keluarga yang utuh secara struktural, yaitu ibu atau ayahnya 

tidak bersama dalam satu keluarga, akan memberikan pengaruh negatif 

terhadap penanaman disiplin pada anak. Ketidakutuhan dan 

ketidakharmonisan orang tua seperti perceraian menyebabkan anak 

menjadi frustasi karena kurangnya kasih sayang. Apalagi, jika anak 

dilabelkan oleh teman-temannya sebagai anak brokenhome, anak akan 

menjadi pribadi yang tertutup dan malu dengan label tersebut.  

5) Cara maupun tipe dalam mendisiplinkan anak 

Setiap orang tua memiliki cara maupun tipe berbeda-beda 

dalam mendisiplinkan anak. Ada beberapa cara maupun tipe 

mendisiplinkan anak, yaitu secara otoriter, permisif, dan demokratis. 

Orang tua yang mendisiplinkan anak secara otoriter, akan 

mengutamakan peraturan yang ada. Dengan demikian, anak akan 

menjadi penakut dan kurang bahagia kerena diharuskan untuk menaati 

semua peraturan yang berlaku. Disiplin yang diterapkan orang tua 
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permasif akan mengakibatkan anak menjadi bebas, yakni  anak bebas 

melakukan apa saja yang disukai. Disiplin demokratis yang diterapkan 

orang tua kepada anak, membuat anak menjadi mampu mengontrol 

dirinya dalam berperilaku.  

e. Cara Meningkatkan Disiplin 

Disiplin sangat membantu anak dalam mencapai tahap 

perkembangan, yakni menyesuaikan diri dengan peraturan dan norma 

yang berlaku baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan 

masyarakat. Setiap orang tua maupun guru memiliki cara berbeda dalam 

mendisiplnkan anak. Pendisiplinan diterapkan pada anak untuk 

mengajarkan kepada anak agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan 

peraturan dan tatatertib. Dengan begitu anak mampu mengendalikan 

dirinya dan dapat menilai antara perilaku yang baik dan yang buruk.  

Menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Maria J. Wantah,24 ada 

beberapa yang dapat dilakukan oleh orang tua maupun guru untuk 

meningkatkan disiplin pada anak, sebagai berikut:  

1) memperkuat perilaku yang baik dengan memberikan pujian dan 

perhatian positif berupa senyuman maupun pelukan; 

2) memberikan pilihan secara bebas kepada anak; 

                                                           
24 Maria J. Wantah, Pengembangan  Disiplin dan Pembentukan Moral pada Anak Usia Dini, 

(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI, 2005), 214. 
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3) menunjukan sikap dan perilaku yang baik dan menyenangkan, agar 

anak patuh; 

4) membuat sistem penghargaan (reward) untuk mendorong anak agar 

berperilaku disiplin; 

5) konsisten terhadap metode disiplin yang digunakan dalam 

menghukum anak, agar anak memahami konsekuensi dari perilaku 

yang dilakukannya; 

6) memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku yang 

dilakukan oleh anak. Menciptakan lingkungan dan suasana yang aman 

dan nyaman serta memberikan batasan-batasan sesuai dengan usia dan 

taraf perkembangan anak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif.Metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam hal ini, 

peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif. 

Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.25 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian 

studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi 

individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.26Studi kasus merupakan 

eksplorasi dari sebuah kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan 

data mendalam yang melibatkan sumber-sumber informasi.27 

                                                           
25Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 

9. 
26Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: SIE Surabaya, 2001),24. 
27Abdul Manab, Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 70. 
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Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu 

uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat  

 diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau suatu 

organisasi tertentu dalam suatu seting konteks tertentu. Penelitian ini 

dilaksanakan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi peran keluarga 

sebagai pendidik pertama dan utama siswa di rumah dalam meningkatkan 

kedisiplinan pada siswa. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan 

disiplin pada siswa yang diterapkan di rumah melalui peran keluarga. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan intrumen kunci terlaksananya 

penelitian. Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas 

sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengonstruksi 

situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.28 

Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen 

aktif dalam upaya mengumpulkan data yang ada di lokasi penelitian, 

yaitu di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo terkait kedisiplinan 

siswa di sekolah. Instrumen pengumpulan data yang lain berupa alat tulis, 

alat perekam, dan dokumen yang dapat membantu menunjang keabsahan 

hasil penelitian. Kehadiran peneliti secara langsung dan aktif dapat 

dijadikan tolak keberhasilan penelitian yang akan dilaksanakan.  

                                                           
28Sugiyono, Metode Penelitian…., 8. 
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C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil penelitian ini di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, 

Ponorogo, yang terletak di Jalan Seloaji No 57, Ngrupit, Jenangan, 

Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pengambilan lokasi ini 

disesuaikan dengan topik yang telah dipilih peneliti. Melalui penelitian 

ini, diharapkan peneliti menemukan hal-hal yang bermakna baru yang 

belum diketahui oleh peneliti. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan 

informan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. 

Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini, jenis data dibagi ke dalam kata-

kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.29 

Kata-kata dan tindakan diperoleh dari sumber data, yakni orang-

orang yang diwawancarai, yaitu kepala madrasah, siswa dan orang tua 

siswa. Sumber data utama akan dicatat melalui catatan tertulis dan 

pengambilan foto. Sumber data diperoleh dari observasi penelitian di Mi 

Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo, wawancara bersama kepala 

madrasah, siswa, dan orang tua siswa, serta dokumen-dokumenpendukung 

dilakukan untuk membuktikan keabsahan penelitian yang akan dilakukan. 

                                                           
29Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif , (Jakarta: Rineka Cipata, 2008), 

169. 
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E. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan pokok masalah 

yang diteliti, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data. 

1. Teknik observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dengan 

observasi di lapangan, peneliti akan lebih memahami konteks situasi 

sosial dan memperoleh pengalaman langsung serta peneliti dapat 

menemukan hal-hal baru di luar persepsi peneliti. Observasi ada dua 

macam, yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Observasi 

partisipan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan peneliti 

dengan ikut dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. 

Sedangkan observasi non partisipan adalah dimana peneliti tidak ikut 

dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, yaitu hanya bertindak 

sebagai pengamat tanpa ikut terjun langsung ke lapangan.30 

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi 

non partisipan. Observasi nonpartisipan dengan melakukan penelitian 

awal di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo. Observasi dilakukan 

dengan mengamati suasana lingkungan sekitar sekolah dan kegiatan 

siswa di sekolah. Hasil penelitian awal dapat dijadikanpedoman 

peneliti untuk penelitian yang akan dilakukan.  

 

                                                           
30Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D….., 226. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab.31Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada 

sumber/informan dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban 

sumber/informan. Wawancara dapat dilakukan secara langsung 

ataupun tidak langsung.32 

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam dan wawancara terbuka. Wawancara mendalam 

merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud 

mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. 

Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. 

Melalui wawancara mendalam ini, data-data bisa dikumpulkan 

semaksimal mungkin. Wawancara terbuka artinya bahwa dalam 

penelitian ini para subjek mengetahui bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara 

tersebut.33Adapun yang akan peneliti wawancarai di antaranya kepala 

madrasah, yaitu Ibu Elis Sri Winaroh, S.Pd., selaku pembimbing anak 

                                                           
31Ibid…., 231. 
32Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 173. 
33Burhan bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012), 

157-158. 
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di sekolah dan pemegang kepemimpinan, serta orang tua siswa sebagai 

pembimbing pertama dan utama anak dirumah, serta siswa sebagai 

implementasinya. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya biografi.34Teknik dokumentasi ini 

digunakan untuk memperoleh data-data berupa berdirinya sekolah, 

profil sekolah serta data tambahan yang dibutuhkan melengkapi hasil 

penelitian. Dokumentasi dapat berupa data-data penting maupun foto 

kegiatan.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan–bahan lain agar dapat dengan mudah dipahami dan 

temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Miles dan Huberman35mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

                                                           
34Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D…. , 240.  
35Sugiyono, Metode PenelitianKualitatif dan R&D.…, 247. 
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terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sampai jenuh. Komponen 

dalam analisis data, meliputi: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data 

yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.  

Pembiasaan-pembiasaan dan peraturan-peraturan di MI Ma’arif 

Ngrupit, Jenangan, Ponorogo secara tidak langsung mengajarkan anak 

untuk menanamkan karakter yang kuat. Misalnya, karakter disiplin. 

Sebab, anak dituntut untuk taat pada peraturan yang ada dan 

melakukan pembiasaan-pembiasaan yang sudah menjadi budaya 

sekolah. Karakter tanggung jawab, mandiri, dan karakter lainnya. 

Dalam reduksi data, titik fokusnya adalah karakter disiplin. Oleh 

karena itu, yang tidak berhubungan dengan karakter disiplin akan 

dibuang dan tidak digunakan dalam penelitian ini. 

2. Penyajian data (Data display)     

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data, yaitu penyajian 

data atau data display. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 



 

 

75 

 

kategori, flowchart, dan sejenisnya.Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data dapat dilakukan menggunakan uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori atau lainnya. Dengan mendisplay data, 

peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi.36 

Proses ini adalah proses penyusunan informasi yang kompleks 

ke dalam satu bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan 

dipahami maknanya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan 

berdasarkan kedisiplinan siswa di sekolah dan peran keluarga dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa. 

3. Simpulan (Conclusion drawing)  

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila ditemukan bukti-bukti yang kuat.37 

Simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Pada 

penarikan kesimpulan, sudah dapat disimpulkan peran keluarga dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, 

Ponorogo. 

 

                                                           
36Ibid…., 249. 
37Ibid…., 252. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif. Data yang valid adalah data 

yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Suatu data dikatakan reliabel 

apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data 

yang sama atau peneliti sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan 

data yang sama. Data yang objektif akan cenderung valid, walaupun 

belum tentu valid.38 

Teknik pemeriksaan keabsahan data ada tujuh cara, yaitu: 

perpanjang keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamatan, triangulasi, 

pengecekan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, pengecekan 

anggota, dan uraian rinci. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain di luar data 

itu untuk keperluan pengecekaan data atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak dilakukan ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya.39 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan 

sumber. Artinya, peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

                                                           
38Ibid…., 267-268. 
39Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

327-337. 
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berbeda dengan penelitian kualitatif. Dengan mengumpulkan data dari 

observasi, wawancara, serta dokumentasi yang diperoleh, akan 

menghasilkan bukti yang berbeda dan akan melahirkan keluasan 

pengetahuan untuk memperoleh kebenaran. Penelitian ini dilakukan 

dengan melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada 

orang tua, kepala madrasah, dan siswa serta melihat kondisi langsung di 

lapangan berupa observasi terhadap pelaksanaan pendisiplinan siswa. 

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi tentang 

peran keluarga dalam meningkatkan kedisiplinanpada siswa.   

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Ada empat tahap penelitian, yaitu sebagai berikut. 

1. Tahap pra lapangan, meliputi menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan 

etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data setelah surat izin pelaksanaan penelitian disetujui. 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan wawancara, dokumentasi, dan 

observasi dengan subjek terkait fokus penelitian. Peneliti bekerja 
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semaksimal mungkin untuk mendapatkan data-data mengenai 

kedisiplinan siswa.  

3. Tahap analisis data, meliputi analsis selama dan setelah pengumpulan 

data. Dalam tahap ini, peneliti menyusun hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti segera melakukan analisis data 

dengan cara mengatur, mengorganisasikan data, memilih yang penting 

dan membuat simpulan. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. Pada tahap ini, peneliti 

menuangkan hasil penelitian ke dalam bentuk laporan penelitian yang 

sistematis, sehingga dapat dipahami dan dikuti alurnya oleh pembaca. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit berdiri pada tahun 1957 yang 

pada saat itu dengan nama Sekolah Agama Islam (SAI), yang pelajarannya 

sebagian besar pelajaran agama dan sebagian pelajaran umum. Adapun 

pendiri dan pengelola pada saat itu adalah 4 serangkai, yakni Bapak Muh. 

Syarwani, Bapak Asrofun, Bapak Suparman, dan Bapak Abu Nasir.  

Pendidikan di madrasah ini, dilaksanakan pada sore hari selama 3 

(tiga) tahun sampai tahun 1960. Bertempat di Kompleks Pondok/Masjid 

Gambiran dengan menggunakan tempat belajar yang sangat sederhana, 

yakni kursi dipergunakan sebagai meja tulis dan galar (tikar bambu) sebagai 

tempat duduk. 

Setelah tahun 1960, ada suatu instruksi yang maksudnya setiap 

kegiatan pendidikan yang merupakan suatu sekolah supaya mendaftarkan 

dan menggabungkan diri pada suatu lembaga pendidikan dari suatu 

organisasi. Oleh karena itu, madrasah ini masuk pada lembaga pendidikan 

yang bernaung di bawah Partai Nahdlotul Ulama dan 
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berganti nama Madrasah Nurul Islam yang kemudian mendapatkan 

pengesahan dan piagam dari Jakarta.   

Pada Tahun 1961 hingga 1962, madrasah dipindahkan ke rumah Ibu 

Satari dan Bapak Muh. Syarwani (depan kompleks madrasah sekarang) 

yang pada saat itu sudah mulai dirintis pembuatan meja dan tempat duduk, 

meskipun sebagian masih meminjam meja dan tempat duduk milik 

masyarakat sekitar. Berhubung pada saat itu, Bapak Muh. Syarwani 

mempunyai acara keluarga, terpaksa madrasah dipindahkan ke rumah Bapak 

Asrofun sampai tahun 1964 dan dikembalikan ke rumah Bapak Syarwani 

sampai tahun 1965. 

Sebenarnya, sejak tahun 1962 sudah mulai dibangun gedung sebanyak 

3 (tiga) lokal, namun karena keterbatasan biaya hanya selesai dindingnya 

saja. Akhirnya, pada awal November 1965 (setelah peristiwa G 30 S/PKI), 

telah berhasil didirikan 3 lokal gedung madrasah yang merupakan hasil 

swadaya masyarakat. Kayu yang digunakan adalah jenis kayu trembesi 

milik Bapak Kiai Malo. Sejak saat itu, gedung sudah bisa ditempati, 

meskipun bangunan belum sempurna sampai tahun 1972.   

Setelah tahun 1972, pengurus dan masyarakat mempunyai hasrat 

untuk merehab gedung dengan biaya sendiri dan swadaya dari masyarakat. 

Modal madrasah hanya sekitar Rp 90.000,00. Berkat kerja keras pengurus 
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dengan semua elemen dan masyarakat, renovasi gedung dapat 

diselesaikan.40 

2. Letak Geografis MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo 

Secara geografis, MI Ma’arif Ngrupit terletak di Jalan Gambir Anom, 

nomor 23 Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, 

Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut. 

a. Jarak dari pemerintah Kecamatan =  6 km  

b. Jarak dari pusat pemerintah Kabupaten =  7 km  

c. Jarak dari pusat pemerintah Provinsi = 194 km41 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo 

MI Ma’arif Ngrupit memiliki visi dan misi sekolah serta memiliki 

tujuan sekolah. 

a. Visi  

Visi MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, yaitu unggul prestasi dalam 

bidang IMTAQ dan IPTEK serta berbudaya lingkungan. 

b. Misi  

Selanjutnya, Misi MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan adalah: 

1) menumbuhkembangkan sikap dan amaliah Islam ahlussunnah wal 

jamaah; 

                                                           
40 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 01/D/16-IV/2018 
41 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 02/D/16-IV/2018  
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2) melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga 

setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan 

potensi yang dimiliki; 

3) mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang teknologi, untuk 

memenuhi tuntutan perkembangan zaman; 

4) membantu dan memfasilitasi peserta didik untuk mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya (khususnya bidang seni dan 

olahraga) sehingga dapat dikembangkan secara optimal; 

5) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh 

warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non 

akademik; 

6) mewujudkan lingkungan madrasah yang sehat, bersih dan asri; 

7) menumbuhkan semangat untuk peduli dan berbudaya lingkungan. 

c. Tujuan Sekolah 

MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo memiliki tujuan: 

1) mampu, tekun, dan terampil dalam melaksanakan rukun Islam; 

2) memiliki standar pedoman perilaku akhlaqul karimah di lingkungan 

madrasah; 

3) terlaksananya pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan 

(PAKEM) di seluruh kelas; 

4) nilai rata-rata ketuntasan minimal dan UAS BN mencapai 8,00; 
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5) berdaya saing dan diterima di sekolah/madrasah favorit, SSN dan 

RSBI; 

6) mampu menguasai TIK khususnya program Microsoft Word dan 

excel; 

7) mampu dan terampil dalam Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan 

Bahasa Jawa; 

8) berprestasi di tingkat kabupaten, baik dalam bidang studi dan 

olahraga.42 

4. Keadaan Siswa MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017-2018 

Jumlah murid di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan mengalami pasang 

surut. Untuk tahun pelajaran 2017-2018, murid di MI Ma’arif Ngrupit, 

Jenangan, berjumlah 274 siswa. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel  

berikut ini.43 

Tabel 4.1 

Data Keadaan Siswa MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan 

Kelas Jumlah 

Rombel 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

I 2 27 22 49 

II 2 27 21 48 

III 2 29 26 55 

IV 2 26 25 51 

                                                           
42 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 03/D/16-IV/2018 
43 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 04/D/16-IV/2018 
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Lanjutan 

V 2 25 16 41 

VI 1 12 18 30 

Total 11 146 128 274 

5. Keadaan Guru dan Karyawan Mi Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo 

Data guru dan karyawan yang berada di Mi Ma’arif Ngrupit, 

Jenangan, Ponorogo, tahun pelajaran 2017-2018 berjumlah 17 tenaga 

kependidikan, di antaranya sebagai berikut:44 

Tabel 4.2 

Data Keadaan Guru Mi Ma’arif Ngrupit, Jenangan 

No Nama Jabatan 

1.  Elis Sri Winaroh, S.Pd. Kepala Madrasah 

2.  Nur Cholis, S.Pd. Kurikulum dan Guru Kelas IVB 

3.  Eko Agung Triantono, S.Kom. Tata Usaha dan Guru TIK 

4.  Badrun Guru Agama 

5.  Puspita Endraswati, S.Pd. Guru Kelas V A 

6.  Aris Ady Ariawan, S.Pd. Guru Kelas V B 

7.  Sri Wahyuni, S.Pd. Guru Kelas IV A 

8.  Ika Lutfiana, S.Pd. Guru Kelas III A 

9.  Budi Hariyanto, S.Pd. Guru Kelas III B 

10.  Siti Mualifah, S.Pd.I Guru Kelas II A 

11.  Jumrotus Subianah, S.Pd.I Guru Kelas II B 

                                                           
44 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 05/D/16-IV/2018 
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Lanjutan 

12.  Anik Achviana, S.Pd.I Guru Kelas I A 

13.  Mar’atul Chasanah, S.Pd. Guru Kelas I B 

14.  Marsono, S.Pd.I Guru Aswaja 

15.  Muhammad Latif Nahrowi, 

S.Pd.I. 

Guru SKI dan Fiqih 

16.  Putra David Mahendra, S.Pd.I Guru Qur’an Hadist 

17.  Syamsul mustofa Penjaga Madrasah 

6. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo 

Sarana prasarana merupakan salah satu penunjang dalam 

berlangsungnya pembelajaran bahkan penentu berjalannya suatu 

pembelajaran. Maka dari itu, keadaan sarana dan prasarana harus 

diperhatikan, sebagaimana di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo. 

Keadaan sarana dan prasarana di MI Ma’arif, Ngrupit, Jenangan Ponorogo 

dapat dilihat pada lampiran.45 

Tabel 4.3 

Data Sarana Prasarana MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan 

No Gedung/Ruang Jumlah 
Luas 

(m2) 

Status Ket 

1.  Ruang Kelas 9 252 
Milik 
sendiri 

Baik 

2.  Laboratorium 1 20 
Milik 
sendiri 

Baik 

3.  Perpustakaan 1 56 
Milik 
sendiri 

Baik 

                                                           
45 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 06/D/16-IV/2018 
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Lanjutan 

4.  Komputer 1 56 
Milik 
sendiri 

Baik 

5.  Kesenian - - - - 

6.  Musholla/Masjid 1 70 
Milik 

yayasan 
- 

7.  Kamar Mandi Guru 1 4 
Milik 
sendiri 

Baik 

8.  Kamar Mandi Siswa 2 4 
Milik 
sendiri 

Baik 

9.  Ruang Guru 1 18 
Milik 
sendiri 

Rusak 
ringan 

10.  
Ruang Kepala 
Madrasahdan Tamu 1 18 

Milik 
sendiri 

Rusak 
ringan 

11.  Ruang Tamu - - - - 

12.  Ruang UKS 1 21 
Milik 
sendiri 

Baik 

 

B. Deskripsi Data Khusus tentang Peran Keluarga dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Siswa di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo, Tahun 

Pelajaran 2017-2018. 

1. Kedisiplinan Siswa di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo, Tahun 

Pelajaran 2017-2018 

Kedisiplinan siswa sangat penting untuk kemajuan sekolah itu sendiri. 

Sebab, sekolah merupakan tempat siswa dapat belajar secara formal dan 

tempat atau lembaga yang dirancang atau dibuat untuk pengajaran di 

sekolah. Disiplin sangatlah penting dalam proses pendidikan. Maka dari itu, 

sekolah pasti memiliki sebuah aturan yang harus diikuti serta diterapkan 

oleh setiap guru, siswa dan aturan yang diberlakukan oleh sekolah menjadi 
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landasan kedisiplinan. Peran kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap 

sekolah dan anggota-anggota sekolah di dalamnya.   

Kepala sekolah sebagai manajer mempunyai tugas mengendalikan 

situasi maupun kondisi dalam suatu organisasi. Peran pengendalian dan 

pertanggungjawaban dalam organisasi merupakan pekerjaan seorang 

manajer sekolah yang berat. Semakin keras kerja sekolah menerapkan upaya 

pendisiplinan siswa, hasil akan terlihat baik walaupun tidak semaksimal 

yang sudah diupayakan. Hal ini, diungkapkan oleh Ibu Elis Sri Winaroh, 

S.Pd., kepala madrasah MI Ngrupit, Jenangan, Ponorogo berikut ini. 

”Untuk kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, yang 

selama ini saya lihat sudah mencapai 80% baik.46 Pihak sekolah 

telah mengupayakan semaksimal mungkin melalui penerapan tata 

tertib, hukuman dengan penerapan point bagi yang melanggar, dan 

melalui pembiasaan budaya sekolah. Akan tetapi, usaha sekolah 

dalam mendisiplinkan siswa juga harus diimbangi dengan penerapan 

kedisiplinan siswa di rumah.”47 

 

Hal ini seperti yang diungkapkan Muhammad Iqbal Romdhoni, 

siswa kelas 3A dalam wawancaranya dengan peneliti berikut ini. 

”Di rumah diajarkan selalu disiplin oleh Bapak dan Ibu, seperti 

waktunya tidur, berangkat sekolah, salat, bermain, dan belajar 

malam.”48 

 

Kemudian, hal yang sama juga disampaikan Silfa Lintang Setya, 

siswi kelas 1B dalam wawancaranya berikut ini. 

                                                           
46 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 05/W/08-V/2018 
47 Ibid 
48 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/W/23-IV/2018 
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”Di rumah selalu diajarkan dan diingatkan oleh Ibu untuk menyalakan 

alaram jam sebelum tidur malam agar besuk pagi tidak terlambat 

bangun”49 

 

Ibu Elis Sri Winaroh bersama guru-guru dalam organisasi sangat 

mengupayakan semaksimal mungkin dalam kemajuan sekolah, termasuk 

penanaman karakter disiplin siswa-siswinya. Seorang manajer bertugas 

merencanakan dan memikirkan berbagai kegiatan yang akan dilakukan 

untuk mencapai tujuan sekolah. Selain itu, kepala sekolah harus mampu 

mengorganisasikan dengan baik, karena keberhasilan sekolah sangat 

tergantung pada kecakapan kepala sekolah dalam mengatur para 

anggotanya. Mengatur artinya membagi tugas kepada bapak ibu guru sesuai 

dengan tugas masing-masing. Seperti yang diungkapkan Ibu Elis Sri 

Winaroh kepala madrasah MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan berikut ini. 

”Saya bersama guru-guru dan staf MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, 

sudah mengupayakan untuk pendisiplinan siswa di sekolah, yaitu 

melalui penerapan tata tertib sekolah, seperti berangkat tepat waktu, 

berpakaian sesuai dan lengkap, menjaga kebersihan sekolah dan 

kelas, tidak boleh keluar kelas tanpa izin saat jam pelajaran 

berlangsung, mengikuti kegiatan sekolah yang sudah dijadwalkan 

dan penerapan hukuman dengan memberi point sesuai pelanggaran 

yang telah dilakukan.”50  

 

Hal itu didukung saat peneliti melakukan observasi berikut ini. 

Selain penerapan peraturan sekolah, pembiasaan disiplin melalui 

budaya sekolah juga masih selalu dipertahankan disini, seperti 

pembiasaan berangkat tepat waktu untuk saling berjabat tangan 

dengan sebagian guru yang sudah terjadwal setiap harinya. 

Memberikan nasehat, menanyai siswa, dan selalu mengingatkan jika 

                                                           
49 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 02/W/23-IV/2018 
50 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 05/W/08-V/2018 
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siswa masih belum menaati tata tertib, Selain itu, sebelum masuk 

jam pelajaran pertama, setelah bel masuk berbunyi, semua siswa 

dengan sigap berbaris rapi di depan kelas dipimpin ketua kelas 

masing-masing saling berjabat tangan memasuki kelasnya sambil 

melantunkan sholawat. Hal itu terterapkan sejak lama dan anak-anak 

sudah terbiasa melakukannya tanpa diperintah terlebih dahulu. Itu 

yang menjadikan saya kagum melihatnya.”51 

 

Sekeras usaha yang dilakukan untuk mencapai apa yang menjadi 

tujuan pasti memiliki kendala atau hambatan yang menjadi pemikiran lebih 

bagi pelaksana menemukan bagaimana bisa berjalan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Hal itu seperti yang diungkapkan Ibu Elis Sri Winaroh 

kepala madrasah MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan berikut ini. 

”Kendala pasti ada dalam penerapannya, seperti masih adanya siswa 

yang belum bisa taat terhadap tata tertib, yaitu terdapat adanya 

beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor keluarga. Faktor 

ekonomi, seperti masih terdapat siswa yang belum mempunyai buku 

mata pelajaran yang dianjurkan pihak sekolah untuk dimiliki siswa 

untuk kegiatan belajar. Menurut keterangan dari siswa orang tua 

belum mempunyai uang untuk membeli. Dan dari sekolah sendiri 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terkadang tidak lancar, itu salah 

satu kendala yang kami alami untuk membantu siswa. Kemudian 

faktor orang tua/keluarga, seperti masih ada siswa yang pergi ke 

sekolah seharusnya memakai kaos kaki putih tetapi memakai kaos 

kaki hitam, tidak memakai pakaian lengkap juga masih ada, menurut 

keterangan dari siswa yang bersangkutan di rumah hanya tinggal 

bersama bapaknya jadi terkadang lupa tidak membawa, mungkin 

karena itu kurang adanya perhatian lebih mengenai kedisiplinan 

siswa.”52 

 

Hal seperti ini juga diungkapkan Riski Dwi S., siswa kelas 2A dalam 

wawancaranya dengan peneliti berikut ini. 

                                                           
51 Lihat Transkip Observasi Nomor: 02/O/16-IV/2018 
52Lihat Transkip Wawancara Nomor: 05/W/08-V/2018 
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”Kadang-kadang di rumah belajar kadang-kadang tidak, jika ada PR 

diajarkan bapak dan terkadang sampai sekolah sudah bel masuk 

karena terlambat bangun.”53 

 

Kemudian, hal yang sama juga disampaikan Muhammad Rizal Al-

Farisi, siswa kelas 4B dalam wawancaranya dengan peneliti berikut ini. 

”Kadang-kadang di rumah tidak sempat sarapan karena bangun 

terlambat dan terkadang jika terburu-buru pergi ke sekolah ada 

barang penting yang tertinggal.”54  

 

Usaha sekolah dalam mendisiplinan siswa-siswinya tidak terlepas  dari 

peran kepala sekolah dan bapak ibu guru. Kepala sekolah menggerakkan 

dan memotivasi bapak ibu guru untuk membina anak-anak. Tidak hanya 

mengatur tetapi kepala sekolah juga harus melakukan kerjasama, dan 

komunikasi yang baik terhadap bapak ibu guru dan orang tua siswa di 

rumah dalam mendisiplinkan siswa-siswinya. Seperti yang diungkapkan Ibu 

Elis Sri Winaroh kepala madrasah MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan berikut ini. 

”Kami pihak sekolah selalu melakukan komunikasi terhadap orang tua 

siswa di rumah untuk mendapatkan informasi bagaimana perilaku 

siswa di rumah, dan juga memberikan informasi mengenai bagaimana 

siswa di sekolah, terlebih jika terdapat permasalahan mengenai siswa 

di sekolah.”55 

 

Peran sekolah dalam mendisiplinkan siswa tidak akan tercapai tanpa 

diimbangi peran keluarga yang dilakukan orang tua di rumah. Meskipun 

sudah baik penerapan kedisiplinan di sekolah tetapi dalam lingkungan 

keluarga anak kurang ditanamkan kedisiplinan sejak dini, sangat 

                                                           
53 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 03/W/24-IV/2018 
54 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 04/W/24-IV/2018 
55 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 05/W/08-V/2018 
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disayangkan. Di lingkungan keluargalah anak pertama dan utama dididik 

sejak masih dalam kandungan hingga tumbuh besar, dan keseharian anak 

lebih banyak bersama keluarganya di rumah. Oleh sebab itu, peluang 

terbesar mewujudkan anak yang berkarakter, seperti disiplin adalah 

lingkungan keluarga yang kemudian didukung lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat.  

2. Peran Keluarga dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MI Ma’arif 

Ngrupit, Jenangan, Ponorogo, Tahun Pelajaran 2017-2018 

Peran keluarga, yaitu orang tua juga tidak kalah pentingnya. 

Keluarga merupakan salah satu lembaga pengembang tugas dan tanggung 

jawab pendidikan pertama. Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab 

menanamkan disiplin diri, mengembangkan, memperjelas, memperdalam 

dan memperluas berbagai makna yang menjadi pedoman dalam kehidupan 

anak. Orang tua memiliki peran penting untuk meletakkan dasar-dasar 

disiplin anak. Disiplin diri sangat diperlukan di era globalisasi agar mereka 

mampu memberikan wahana dalam perubahan dunia sehingga tidak terbawa 

oleh arus perubahan dunia. Keteraturan diri yang berlandaskan nilai, aturan, 

norma, dan moral mutlak diperlukan. Jika hal ini dibutuhkan penanaman 

dan pengembangan disiplin diri sedini mungkin diupayakan orang tua 

secara optimal. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Siti Mualifah, yaitu 

orang tua dari Muhammad Iqbal Romdhoni dalam wawancaranya dengan 

peneliti berikut ini. 
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”Kedisiplinan Iqbal di rumah sudah baik.56 Kedisiplinan yang saya 

terapkan, seperti waktunya belajar, waktunya solat, waktunya 

bermain dan kapan harus istirahat, dan waktunya sekolah, malam 

harus segera tidur agar pagi bangun tepat waktu supaya tidak 

terlambat ke sekolah. Tetapi kadang-kadang tidak stabil, ya namanya 

anak-anak jika tidak sedang memiliki mut baik terkadang 

seumaunya sendiri, tetapi saya terus mengingatkannya pentingnya 

disiplin untuk dirinya sendiri.”57 

 

Kemudian, hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Yanti 

Rahmawati, yaitu orang tua dari Muhammad Rizal Al Farisi berikut ini. 

”Kedisiplinan yang saya terapkan di rumah sudah semaksimal 

mungkin,58 tetapi namanya masih anak-anak, misalnya disuruh 

belajar masih semaunya sendiri dan lebih asyik untuk bermain, jadi 

harus selalu diingatkan agar anak mengerti.”59 

 

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Muriyani, yaitu 

orang tua dari Silfa Lintang S dan Ibu Siti Qomariyah, orang tua dari Layyin 

Silviana dalam wawancaranya dengan peneliti berikut ini. 

”Yang saya lakukan dalam mendisiplinkan anak di rumah sudah 

semaksimal mungkin.60 Saya ingin anak saya bisa membagi 

waktunya, kapan saat belajar dan kapan saat bermain, dan hal-hal 

lainnya. Kami selalu mengingatkan, dan mencontohkannya, bukan 

hanya sekedar menyuruhnya.”61 

 

Orang tua sedini mungkin mengupayakan penanaman disiplin diri 

kepada anak yang menjadi salah satu faktor pertama dalam pengembangan 

anak lebih lanjut, baik di masyarakat maupun di lembaga pendidikan formal 

                                                           
56 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 06/W/08-V/2018 
57 Ibid 
58 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 07/W/08-V/2018 
59 Ibid 
60 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 08/W/08-V/2018 
61 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 09/W/08-V/2018 
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dan informal lainnya. Dengan demikian, orang tua selain menerapkan juga 

harus mengawasi bagaimana anak jika tidak ada atau tidak sedang bersama 

orang tua. Hal ini diungkapkan Ibu Siti Mualifah, orang tua dari Muhammad 

Iqbal berikut ini. 

”Untuk mengetahui kedisiplinan anak, kami selalu mengawasi anak 

dirumah atau di luar rumah, melihat bagaimana perilaku anak jika 

sedang tidak bersama orang tua.”62 

 

Kemudian, hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Yanti 

Rahmawati, orang tua dari Muhammad Rizal Al Farisi dalam wawancaranya 

dengan peneliti berikut ini. 

”Kami sebagai orang tua siswa selalu memperhatikan perilaku anak 

dalam kegiatannya sehari-hari.”63 

 

Hal yang sama juga disampaikan Ibu Siti Qomariyah, dalam 

wawancaranya dengan peneliti berikut ini. 

”Selain itu, perlunya mengetahui bagaimana perilaku anak jika di 

sekolah dengan berkomunikasi dengan pihak sekolah atau wali 

kelas.”64 

 

Dalam meningkatkan pendidikan karakter, termasuk kedisiplinan 

pada anak, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Orang tua 

membutuhkan ketelatenan dan keuletan dalam menerapkannya sejak kecil. 

Pendisiplinan diterapkan pada anak untuk mengajarkan kepada anak agar 

bertindak dan berperilaku sesuai dengan peraturan dan tatatertib. Dengan 

                                                           
62 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 06/W/08-V/2018 
63 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 07/W/08-V/2018 
64 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 09/W/09-V/2018 
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begitu, anak mampu mengendalikan dirinya dan dapat menilai antara 

perilaku yang baik dan yang buruk. Hal ini  diungkapkan Ibu Siti Mualifah, 

berikut ini. 

”Dalam meningkatkan kedisiplinan anak, kami selaku orang tua 

berusaha selalu mencontohkan sikap yang baik, memberikan pujian, 

dan memberikan pemahaman tentang konsekuensi jika anak 

melakukan kesalahan.”65  

 

Kemudian, hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Yanti 

Rahmawati, berikut ini.  

”Dalam meningkatkan disiplin anak, kami memberikan pilihan 

secara bebas kepada anak dan memberi penghargaan (reward) jika 

anak mampu melakukan tugas-tugasnya.”66 

 

Kemudian, hal yang sama juga disampaikan Ibu Muriyani, berikut 

ini.  

”Yang saya lakukan saya terus berusaha menerapkannya yang telah 

saya terapkan kepada anak dan memberikan anak pemahaman 

tentang apa yang mereka lakukan.”67 

 

Hal serupa juga disampaikan Ibu Siti Qomariyah, berikut ini. 

”Yang kami lakukan berusaha mencontohkan perilaku yang baik 

kepada anak, memberikan nasehat dengan suasana menyenangkan 

agar anak mengerti.”68 

 

Disiplin sangat membantu anak dalam mencapai tahap 

perkembangan, yakni menyesuaikan diri dengan peraturan dan norma yang 

berlaku baik, di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan 

                                                           
65 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 06/W/08-V/2018 
66 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 07/W/08-V/2018 
67 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 08/W/08-V/2018 
68 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 09/W/09-V/2018 
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masyarakat. Meskipun demikian, semaksimal apapun penanaman disiplin 

yang orang tua lakukan pasti terdapat kendala yang menjadi pekerjaan lebih 

orang tua dalam mewujudkan apa yang diharapkan. Hal ini diungkapkan Ibu 

Siti Mualifah, berikut ini. 

”Kendala yang kami alami, seperti saat mut anak tidak sedang baik 

anak semaunya sendiri, dan saat seperti itu anak tidak mudah 

dinasehati dan mudah marah.”69 

 

Hal serupa juga diungkapkan Ibu Yanti Rahmawati, berikut ini. 

”Lupa waktu saat keasyikan bermain, berkali kali dinasehati dan 

diingatkan anak tetap saja bandel. Terkadang masih seperti itu mbak 

dan perlu untuk selalu terus dinasehati dan diingatkan.”70 

 

Kemudian, kendala lain dalam meningkatkan kedisiplinan siswa 

juga diungkapkan Ibu Muriyani, berikut ini. 

”Saat mut anak sedang tidak baik memang sulit anak untuk patuh, 

tetapi kami harus berusaha mengerti keadaan anak dengan 

membujuk anak bercerita mengenai apa yang terjadi dan 

memberikan pengertian.”71 

 

Kemudian, hal serupa juga diungkapkan Ibu Siti Qomariyah, berikut 

ini. 

”Saat mut anak sedang tidak baik pasti membantah jika tidak sesuai 

dengan yang diinginkan. Kami sebagai orang tua menasehatinya 

baik-baik, walaupun sebelumnya pasti ada emosi yang keluar. 

Terkadang memarahi anak memang sering jika anak memang 

melakukan kesalahan, asal tidak melewati batas dan harus selalu 

dinasehati dan diberi pengertian.72 

 

                                                           
69 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 06/W/08-V/2018 
70 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 07/W/08-V/2018 
71 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 08/W/08-V/2018 
72 Lihat Transkip Wawancara Nomor:09/W/09-V/2018 
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 Mengingat posisi orang tua memegang peran penting dalam meletakkan 

dasar-dasar disiplin anak sejak dini, orang tua harus mampu menciptakan situasi dan  

kondisi lingkungan fisik sosial keluarga yang kondusif, menghindarkan diri dari 

perilaku tindak kekerasan yang tidak beragamis, tidak berperikemanusiaan dalam 

kehidupan keluarga, sehingga dapat mendorong anak mengembangkan disiplin 

dirinya. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data tentang Kedisiplinan Siswa di MI Ma’arif Ngrupit, 

Jenangan, Ponorogo Tahun Pelajaran 2017-2018 

Keluarga, yaitu orang tua yang memiliki peran penting dalam 

meletakkan dasar-dasar disiplin anak, yang diimbangi lingkungan pendidikan 

kedua, yaitu sekolah. Disiplin diri penting ditanamkan sedini mungkin kepada 

anak.Disiplin diri sangat diperlukan di era globalisasi agar mereka mampu 

memberikan wahana dalam perubahan dunia yang sangat cepat sehingga tidak 

terbawa oleh arus perubahan. 

Disiplin diri merupakan subtansi esensial di era global untuk memiliki 

dan dikembangkan oleh anak. Dengannya, ia dapat memiliki kontrol internal 

untuk berperilaku yang senantiasa taat moral. Dengan demikian, anak tidak 

hanyut oleh arus globalisasi. Sebaliknya,anak mampu mewarnai dan 

mengakomodasi dirinya.73 

Diharapkan anak mampu memberi kesan perilaku yang positifdan 

mampu menjembatani, yaitu mampu membedakan setiap hal mana yang benar 

dan salah agar tidak salah terbawa pengaruh negatif arus globalisasi. 

                                                           
73Shochib, Pola Asuh Orang Tua untuk membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 12. 
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Misalnya,kecenderungan anakbermain game online di warung internet atau 

handphone sampai lupa waktunya pulang, makan, bahkan lupa waktu untuk 

belajar karena keasyikan bermain. Seharusnya di usianya, anak lebih rajin 

bermain dengan buku, seperti membaca buku, baik itu buku cerita atau pun 

komik positif.  Ketegasan orang tua sangatlah penting sebagai peletak dasar-

dasar disiplindiimbangi peran lingkungan sekolah dalam menanamkan dan 

meningkatkan disiplin pada anak melalui peraturan atau tata tertib. 

Disiplin sangatlah penting dalamproses pendidikan. Maka dari itu, 

sekolahpasti memiliki sebuah aturan yang harus diikuti serta diterapkan oleh 

setiap guru, siswa dan avitas sekolah. Aturan yang diberlakukan oleh sekolah 

menjadi landasan kedisiplinan. Peran kepala sekolah sangat berpengaruh 

terhadap sekolah dan anggota-anggota sekolah di dalamnya.Usaha sekolah 

dalam mendisiplikan siswa-siswinya tidak terlepas dari peran kepala sekolah 

dan bapak ibu guru. Kepala sekolah menggerakkan dan memotivasi bapak ibu 

guru untuk membina anak-anak. Tidak hanya mengaturtetapi kepala sekolah 

juga harus melakukan kerjasama dan komunikasi yang baik terhadap bapak 

ibu guru danorang tua siswa di rumah dalam mendisiplinkan siswa-siswinya. 

Kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo tahun 

pelajaran 2017-2018 sudah 80% baik. Kepala sekolah bersama guru-

gurudalam menanamkan kedisiplinan pada siswa di MI Ma’arif Ngrupit, 

Jenangan, Ponorogo sudah semaksimal mungkin dilakukan, tetapi untuk hasil 

masih belum memuaskan. sebab, masih terdapat beberapa siswa yang belum 



 
 

90 
 

patuhterhadap tatatertib.Usaha yang dilakukan sekolah dalam mendisiplinkan 

siswa, yaitu melalui penerapan tatatertibseperti berangkat tepat waktu, 

berpakaian sesuai dan lengkap, menjaga kebersihan sekolah dan kelas, tidak 

boleh keluar kelas tanpa izin saat jam pelajaran berlangsung, mengikuti 

kegiatan sekolah yang sudah dijadwalkan,penerapan hukuman dengan 

memberikan poin sesuai pelanggaran yang telah dilakukan dan melalui 

budaya sekolah yang setiap pagi menjadi pembiasaan. Misalnya, berjabat 

tangan dengan sebagian guru yang sudah terjadwal setiap harinya, kepala 

sekolah dan guru datang lebih awal dari siswa untuk menyambut siswa ketika 

setiap baru tiba  disekolah, memberikan nasihat, dan mengingatkan, dengan 

tujuan agar siswa selalu tertib dan disiplin terhadap peraturan yang ada. Hal 

ini bertujuan agar guru dan siswa lebih saling mengenal. Di samping itu, 

pembiasaan siswa sebelum bel masuk pelajaran pertama berbunyi, yaitu 

berbaris rapidipimpin ketua kelas masing-masing, saling berjabat tangan 

memasuki kelas sambil melantunkan selawat. Hal ini berjalan setiap hari dan 

sudah menjadi kebiasaan siswa sejak lama. 

Kepala sekolah sebagai manajer harus memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.Hal tersebut, diwujudkan dalam 

kemampuan menyusun program sekolah, mengorganisasikan,dan 

mendayagunakan bapak ibu guru secara optimal. Kepala sekolah menerapkan 

sistem presensi untuk bapak ibu guru dengan harapan akan terbiasa 
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berperilaku disiplin. Dengan demikian, siswa akan mengikuti kebiasaan yang 

sudah dilakukan oleh bapak ibu guru.  

Elizabeth B Hurlock menyebutkan bahwa disiplin berasal dari kata 

yang sama dengan “disciple”, yakni seorang yang belajar dari atau secara suka 

rela mengikuti seorang pemimpin. Orang tua dan guru merupakan pemimpin 

dan anak merupakan murid yang belajar dari mereka cara hidup yang menuju 

hidup yang berguna dan bahagia. Selain itu, disiplin adalah suatu cara untuk 

membantu anak agar dapat mengembangkan pengendalian diri.74 

Salah satu usaha yang dilakukan kepala sekolah bersama guru MI 

Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo, seperti saat berangkat ke sekolah. 

Kepala sekolah dan bapak ibu guru berangkat pagi agar tidak terlambat masuk 

sekolah, anak akan terbiasa mengikuti kebiasaan bapak ibu guru, yaitu 

berangkat sekolah tepat waktu. 

Peran sekolah dalam mendisiplinkan siswa tidak akan tercapai tanpa 

diimbangi peran keluarga yang dilakukan orang tua di rumah. Meskipun 

sudah baik penerapan kedisiplinan di sekolah tetapi dalam lingkungan 

keluarga anak kurang ditanamkan kedisiplinan sejak dini,sangat disayangkan. 

Di lingkungan keluargalah anak pertama dan utama dididik sejak masih dalam 

kandungan hingga tumbuh besar, dan keseharian anak lebih banyak bersama 

keluarganya di rumah. Oleh sebab itu, peluang terbesar mewujudkan anak 

                                                           
74Sikha Basti Nursetya, Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Kelas X Smanegeri 1 Wates 

Dalam Mengikuti Pembelajaran Penjasorkes Melalui Reinforcement (Penguatan), (Skripsi: 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), 9. 
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yang berkarakterseperti disiplin adalah lingkungan keluarga yang kemudian 

didukung lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, kedisiplinan siswa di 

MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018 sudah 

mencapai 80% baik. Usaha sekolah dalam menanamkan kedisiplinan siswa 

sudah maksimal dilakukan. Untuk hasilnya masih belum bisa dikatakan 

memuaskan. Karena masih ada sedikit siswa yang belum bisa tertib terhadap 

peraturan. Usaha yang dilakukan pihak sekolah dalam menanamkan 

kedisiplinan siswa misalnya, melalui penerapan tatatertib sekolah, penerapan 

hukuman dengan memberi point sesuai dengan pelanggaran yang telah 

dilakukan dan melalui budaya sekolah yang setiap pagi diterapkan di sekolah. 

Selain itu, kepala sekolah bersama guru selalu mengupayakan memberikan 

contoh berperilaku disiplin dan tertib dengan harapan siswa juga akan terbiasa 

beperilaku disiplin dan tertib dalam kegiatan di sekolah dan di rumah. 

 

B. Analisis Data tentang Peran Keluarga dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Siswa di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017-2018 

Keluarga merupakan salah satu lembaga pengembang tugas dan 

tanggung jawab pendidikan pertama. Orang tua memiliki tugas dan tanggung 

jawabmenanamkan disiplin diri, mengembangkan, memperjelas, 

memperdalam dan memperluas berbagai makna yang menjadi pedoman dalam 
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kehidupan anak.Orang tua perlu sedini mungkin mengupayakan penanaman 

disiplin diri kepada anak yang menjadi salah satu faktor pertama dalam 

pengembangan anak lebih lanjut, baik di masyarakat maupun di lembaga 

pendidikan formal dan informal lainnya. 

Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa keluarga merupakan “pusat 

pendidikan” yang pertama dan terpenting karena sejak timbulnya adab 

kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu mempengaruhi pertumbuhan budi 

pekerti tiap-tiap manusia. Disamping itu, orang tua dapat menanamkan benih 

kebatinan yang sesuai dengan kebatinannya sendiri ke dalam jiwa anak-

anaknya.75 

Usaha orang tua dalam menanamkan disiplin pada anak di rumah 

misalnya, seperti selalu mengingatkan waktunya belajar, waktunya solat, 

waktunya bermain dan kapan harus istirahat, dan waktunya sekolah, malam 

harus segera tidur agar pagi bangun tepat waktu supaya tidak terlambat ke 

sekolah. Melalui penerapan kebiasaan sederhana kepada anak yang dilakukan 

setiap hari sejak dini, anak akan terbiasa melakukannya bahkan seumur 

hidupnya dan di lingkungan manapun anak berada.  

Dalam meningkatkan pendidikan karakter, termasuk kedisiplinan pada 

anak, tidak semudah membalikkan telapak tangan.Orang tua membutuhkan 

ketelatenan dan keuletan dalam menerapkannya sejak kecil. Pendisiplinan 

                                                           
75Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 10. 
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diterapkan pada anak untuk mengajarkan kepada anak agar bertindak dan 

berperilaku sesuai dengan peraturan dan tatatertib. Dengan begitu, anak 

mampu mengendalikan dirinya dan dapat menilai antara perilaku yang baik 

dan yang buruk. 

 Marilyn E. Gootman, Ed. D., seorang ahli pendidikan dari University 

of Georgia di Athens, Amerika, berpendapat bahwa disiplin akan membantu 

anak untuk mengembangkan kontrol dirinya, dan membantu anak mengenali 

perilaku yang salah lalu mengoreksinya.76 

Peran orang tua berpengaruh besar terhadap perilaku anak. Orang tua 

adalah penentu bagaimana anak saat dewasa, penerapan kedisiplinan sejak 

dini oleh orang tua membantu mengontrol perilaku anak dan pembentukan 

kerakter saat tumbuh dewasa. Perilaku orang tua akan mudah ditiru anak. Jadi, 

penting bagi orang tua memperhatikan apa yang akan dilakukannya. 

Menciptakan lingkungan dan suasana yang aman dan nyaman perlu dilakukan 

oleh orang tua agar anak mampu patuh.Perhatian orang tua, kesabaran orang 

tua dalam mendidik anak juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan apa yang 

di harapkan orang tua. 

Menciptakan lingkungan dan suasana yang aman dan nyaman 

dilakukan orang tua dengan memberikan kebebasan untuk memilih apa yang 

disukai tetapi orang tua perlu selalu memberikan pemahaman mengenai 

                                                           
76 Imam Ahmad Ibnu Nizar, Membentuk dan Meningkatkan Disiplin Anak Sejak Dini, 

(Jogjakarta: Diva Press, 2009), 22. 
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konsekuensinya.Misalnya, seperti saat pergi ke toko mainan, anak pasti tidak 

akan hanya memilih satu macam mainan, apa yang dilihat dan disukainya 

akan dimintanya.Disini,orang tua perlu berperan untuk memberikan 

pemahaman kepada anak agar hanya memilih satu yang paling disukainya. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan,peran keluarga dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo 

tahun pelajaran 2017-2018 adalah dengan memperkuat perilaku yang baik 

melalui pujian dan perhatian positif, memberikan pilihan secara bebas kepada 

anak, menunjukkan sikap dan perilaku yang baik serta menyenangkan agar 

anak patuh. Di samping itu, perlunya membuat sistem penghargaan (reward) 

untuk mendorong anak agar berperilaku disiplin, memberikan pemahaman 

tentang konsekuensi dari perilaku yang dilakukan oleh anak, menciptakan 

lingkungan dan suasana yang aman dan nyaman serta memberikan batasan-

batasan sesuai usia dan taraf perkembangan anak. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian yang berjudul Peran Keluarga dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Siswa di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, PonorogoTahun 

Pelajaran 2017/2018 dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo tahun 

pelajaran 2017-2018 sudah mencapai 80% baik. Usaha sekolah dalam 

menanamkan kedisiplinan siswa sudah maksimal dilakukan dan untuk 

hasilnya masih belum bisa dikatakan memuaskan. Sebab, masih ada 

sedikit siswa yang belum bisa tertib terhadap peraturan. Usaha yang 

dilakukan pihak sekolah dalam menanamkan kedisiplinan siswa misalnya, 

melalui penerapan tatatertib sekolah, penerapan hukuman dengan 

memberikan poin sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan dan 

melalui budaya sekolah yang setiap pagi diterapkan di sekolah. Selain itu, 

kepala sekolah bersama guru selalu mengupayakan memberikan contoh 

berperilaku disiplin dan tertib dengan harapan siswa juga akan terbiasa 

beperilaku disiplin dan tertib dalam kegiatan di sekolah dan di rumah. 

 



 

 
 

2. Peran keluarga dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MI Ma’arif 

Ngrupit, Jenangan, Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018 adalah dengan 

memperkuat perilaku yang baik melalui pujian dan perhatian positif, 

memberikan pilihan secara bebas kepada anak, menunjukkan sikap dan 

perilaku yang baik serta menyenangkan agar anak patuh, membuat sistem 

penghargaan (reward) untuk mendorong anak agar berperilaku disiplin, 

memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku yang 

dilakukan oleh anak, menciptakan lingkungan dan suasana yang aman dan 

nyaman serta memberikan batasan-batasan sesuai usia dan taraf 

perkembangan anak. 

 

B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan menemukan simpulan terkait 

denganPeran Keluarga dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MI 

Ma’arif Ngrupit, Jenangan, PonorogoTahun Pelajaran 2017/2018peneliti 

memberikan beberapa saran baik kepada siswa, guru, kepala sekolah, maupun 

sekolah. 

1. Siswa 

Dengan usaha yang telah dilakukan sekolah dan orang tua dalam 

mendisiplinkan siswa, diharapkan siswa bisa lebih disiplin dalam menaati 

semua peraturan, agar bisa disiplin dalam hal apapun dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Guru 



 

 
 

Setelah penelitian dilakukan, peneliti memberikan saran kepada 

bapak ibu guru untuk meningkatkan dalam membimbing dan mengajarkan 

kedisiplinan pada siswa. Selain itu, bapak ibu wali kelas diharapkan lebih 

aktif menemani siswa untuk berjabat tangan ketika berbaris rapi di depan 

kelas sebelum jam pelajaran dimulai. Sebab, selama ini, sebagian besar 

para wali kelas belum berperan aktif dalam pembiasaan sekolah tersebut. 

3. Kepala sekolah 

Saran yang peneliti berikan untuk kepala sekolah adalah untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan yang sudah ditanamkan. 

Kepala sekolah diharapkan bisa konsisten membimbing dan mengarahkan 

semua guru (tidak hanya sebagian) demi terlaksananya tujuan yang 

diharapkan. 

4. Orang tua 

Saran yang peneliti berikanuntuk orang tua adalah agar orang tua 

mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan yang sudah ditanamkan 

dan konsisten dengan metode disiplin yang digunakan. Salah satunya 

dalam membimbing anak agar belajar malam setiap hari saat tidak ada PR 

sekalipun. 
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