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ABSTRAK

Widodo, Bayu Putra Setio. 2018. Korelasi Antara Kedisiplinan dengan Etika Siswa Kelas VA
Di Sd Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019, Skripsi.
Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Ali Ba’ul Chusna, M.SI.
Kata Kunci : Kedisiplinan Siswa, Etika Siswa
Disiplin penting untuk ditanamkan kepada peserta didik sejak dini. Fungsi utama disiplin
adalah untuk mengajar mengendalikan diri dengan mudah, menghormati, dan mematuhi otoritas.
Kedisiplinan terkait erat dengan pengetahuan dan perilaku positif, seperti kebenaran, kejujuran,
tanggung jawab, tolong menolong, kasih sayang, patuh atau taat, hormat kepada guru dan
sebagainya. anak yang dibesarkan dibawah disiplin yang demokratis belajar mengendalikan
perilaku yang salah dan mempertimbangkan hak-hak orang lain. Etika merupakan nilai-nilai dan
norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baikburuknya perilaku manusia, baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat.
Dengan adanya etika, manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku yang paling baik sesuai
dengan norma-norma moral yang berlaku. Dari hasil pengamatan di kelas VA SD Tarbiyatul
Islam Kertosari Ponorogo terdapat sebuah fenomena dimana terdapat sebagian siswa yang
bersikap kurang disiplin. Meskipun guru/wali kelas sudah memulai jam pembelajaran, siswa
keluar masuk kelas semaunya sendiri, masuk kelas tidak tepat waktu. Selain itu juga etika siswa
terhadap gurunya juga masih rendah. Terlihat bahwa sebagian siswa disana yang tidak begitu
sopan ketika berbicara dengan gurunya.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan (1) kedisiplinan
siswa kelas VA di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019, (2) etika
siswa kelas VA di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019, dan (3)
korelasi antara kedisiplinan siswa dan etika siswa kelas VA di SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif berjenis
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Ponorogo yang berjumlah 23 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling
jenuh, yaitu semua populasi yang dijadikan sampel, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini
ada 23 orang. Teknik pengambilan data mengguanakan angket. Adapun teknik analisis data yang
digunakan yaitu korelasi product moment dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for
windows
Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan: (1) kedisiplinan siswa kelas VA SD
Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo dalam kategori sedang dengan presentase 78,26%, (2) etika
siswa kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo dalam kategori sedang dengan
presentase 67,57%, dan (3) Kedisiplinan siswa tidak berkorelasi secara signifikan terhadap etika
siswa kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo. Karena signifikasi > 0,05.(dengan taraf
vii

signifikan 0,958). Dan dengan koefisien korelasi -0,012 yang berarti korelasinya sangat rendah
dan arah korelasinya berlawanan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina
kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan
kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagoge
berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh
orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan
sebagai usaha yang dijalankan oleh seorang atau kelompok orang lain agar
menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih
tinggi dalam arti mental.2
Saat ini dunia pendidikan Indonesia amat perlu adanya
pengembangan pendidikan karakter mengingat makin meningkatnya
tawuran antar pelajar, serta bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya
terutama

di

kota-kota

besar,

pemerasan/

kekerasan

(bullying),

kecendrungan dominasi senior terhadap junior, penggunaan narkoba, dan
lain-lain.3 Selain itu juga banyak sekali peristiwa yang menggambarkan
bahwa pelajar ataupun siswa yang kurang menghargai gurunya. Contohnya
saja, ada siswa yang pernah melempar seorang guru dengan penghapus
kemudian lari pulang.4

2

Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 1.
Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung:PT
Remaja Rosdakarya, 2013), 2.
4
Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik (Yogyakarta:ArRuzz Media, 2011), 27.
3

1

2

Perilaku diatas mencerminkan bahwa kedisiplinan dan etika siswa
itu sangatlah kurang. Disiplin merupakan pengaruh yang dirancang untuk
membantu anak mampu menghadapi lingkungan.5 Sedangkan disiplin
peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh
peserta didik di sekolah, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang
merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta
didik sendiri terhadap sekolah secara keseluruhan.6
Sikap disiplin yang dilakukan oleh seseorang atau peserta didik,
hakekatnya adalah suatu tindakan untuk memenuhi nilai-nilai tertentu.
Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh para guru ialah menanamkan
prinsip-prinsip disiplin yang mengacu pada nilai-nilai keagamaan dan
kepercayaan, nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. 7 Dengan
disiplin, para siswa bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan
tertentu dan menjauhi larangan tertentu.8 Fungsi utama disiplin adalah
untuk mengajar mengendalikan diri dengan mudah, menghormati, dan
mematuhi otoritas.9 Menegakkan kedisiplinan tidak bertujuan untuk
mengurangi kebebasan dan kemerdekaan siswa akan tetapi sebalinya ingin
memberikan kemerdekaan yang lebih besar kepada siswa dalam batasbatas kemampuannya.10

5

Ngainun Naim, Character Building (Yogyakarta:Ar-Ruz Media, 2012), 142.
Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2012),

6

172.
7

Abdul Hadis, Psikologi dalam Pendidikan (Bandung:Alfabeta, 2006), 86.
Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung:Alfabeta, 2011), 94.
9
Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2013), 162.
10
Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung:Alfabeta, 2011), 94.
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Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses
panjang agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri
seorang anak.11Disiplin sangat penting artinya bagi peserta didik. Karena
itu, ia harus ditanamkan terus-menerus kepada peserta didik. Orang-orang
yang berhasil dalam bidangnya masing-masing umumnya mempunyai
kedisiplinan yang tinggi.12 Disiplin juga akan membantu anak dalam
mengembangkan hati nurani sehingga anak mampu mengendalikan diri
dan perilaku. Kedisiplinan peserta didik di dalam kelas menjadi hal yang
penting dalam

menciptakan perilaku peserta didik yang tidak

menyimpang dari ketertiban kelas. Sikap atau perilaku yang diharapkan
dari peserta didik yang disiplin adalah perilaku yang mencerminkan
kepatuhan terhadap berbagai nilai yang disepakati oleh semua, baik oleh
peserta didik sendiri maupun oleh guru yang tertuang dalam tata tertib atau
aturan kelas.13
Kedisiplinan terkait erat dengan pengetahuan dan perilaku positif,
seperti kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, tolong menolong, kasih
sayang, patuh atau taat, hormat kepada guru dan sebagainya.14 Anak yang
mengalami disiplin yang keras, otoriter akan sangat patuh apabila
dihadapan orang-orang dewasa, namun agresif dalam hubungannya
dengan teman sebayanya. Sedangkan anak yang dibesarkan dibawah
disiplin yang demokratis belajar mengendalikan perilaku yang salah dan
11

Ngainun Naim, Character Building (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2012), 143.
Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (Jakarta:PT Bumi Aksara,
2012), 172.
13
Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2013), 158.
14
Ibid.,
12
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mempertimbangkan hak-hak orang lain.15Hal ini menunjukkan bahwa
kedisiplinan siswa itu berkaitan dengan perilaku positif ataupun etika.
Etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi
pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik-buruknya perilaku
manusia, baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat.16
Etika dalam perkembangnnya sangat mempengaruhi kehidupan manusia.
Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya
melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu
manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam
menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil
keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu
kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek
atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi
beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.17
Dengan adanya etika, manusia dapat memilih dan memutuskan
perilaku yang paling baik sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku.
Dengan demikian akan tercipta suatu pola-pola hubungan antar manusia
(murid dengan guru) yang baik dan harmonis, seperti saling menghormati,
saling menghargai, tolong menolong, dan sebagainya.18

15

JS. Husdarta dan Nurlan Kusmaedi, Pertumbuhan & Perkembangan Peserta Didik
(Bandung: Alfabeta, 2012), 188.
16
J Sudarminta, Etika Umum Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika
Normatif (Yogyakarta:Kanisius, 2013), 3.
17
Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung:Alfabeta,
2017), 16.
18
Ibid.,16
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Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal
15 Januari 2018, bahwa di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo
terdapat sebuah fenomena dimana terdapat sebagian siswa yang bersikap
kurang disiplin. Meskipun guru/wali kelas sudah memulai jam
pembelajaran, siswa keluar masuk kelas semaunya sendiri, masuk kelas
tidak tepat waktu. Selain itu juga etika siswa terhadap gurunya juga masih
rendah. Terlihat bahwa sebagian siswa disana yang tidak begitu sopan
ketika berbicara dengan gurunya.19
Berangkat dari latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk
melakukan penelitian dengan mengangkat judul “KORELASI ANTARA
KEDISIPLINAN DENGAN ETIKA SISWA KELAS VA DI SD
TARBIYATUL

ISLAM

KERTOSARI

PONOROGO

TAHUN

PELAJARAN 2018/2019”.

B. BATASAN MASALAH
Adapun masalah penelitian dibatasi pada etika siswa yang
dipengaruhi oleh kedisiplinan siswa kelas VA SD Tarbiyatul Islam
Kertosari Ponorogo.

19

Hasil Observasi di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo, tanggal 15 Januari 2018
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C. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana kedisiplinan siswa kelas VA di SD Tarbiyatul Islam
Kertosari Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019?
2. Bagaimana etika siswa kelas VA di SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019?
3. Adakah korelasi antara kedisiplinan siswa dan etika siswa kelas
VA di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo Tahun Pelajaran
2018/2019?

D. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui kedisiplinan siswa kelas VA di SD Tarbiyatul
Islam Kertosari Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019.
2. Untuk mengetahui etika siswa kelas VA di SD Tarbiyatul Islam
Kertosari Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019.
3. Untuk mengetahui korelasi antara kedisiplinan siswa dan etika
siswa kelas VA di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo Tahun
Pelajaran 2018/2019.

7

E. MANFAAT PENELITIAN
1. Secara Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada tidaknya
korelasi antara kedisiplinan siswa dengan etika siswa.
b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil
penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran
mengenai korelasi antara kedisiplinan siswa dengan etika
siswa.
2. Secara Praktis
a. Bagi Peneliti
Untuk bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan untuk
menambah wawasan pengetahuan tentang korelasi antara
kedisiplinan siswa dengan etika siswa.
b. Bagi Madrasah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan bagi madrasah dalam mengambil langkah baik
berupa sikap-sikap maupun tindakan untuk meningkatkan
kedisiplinan siswa.
c. Bagi Guru
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
pemahaman kepada guru tentang korelasi antara kedisiplinan
siswa dengan etika siswa.

8

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Sistematika pembahasan pada penelitian kuantitatif ini terdiri dari
lima bab yang berisi:
Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan
untuk memudahkan dalam memaparkan data.
Bab kedua adalah landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu,
kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk
memudahkan peneliti menjawab hipotesis.
Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan
penelitian, populasi, sampel, instrumen pengumpulan data, dan teknik
analisis data.
Bab keempat adalah hasil penelitian, yang berisi gambaran umum
lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis),
pembahasan dan interpretasi.
Bab kelima adalah penutup, yang berisi simpulan dan saran. Bab
ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil
penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH PENELITIAN
TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS

A. Landasan Teori
1. Kedisiplinan Siswa
a. Pengertian Disiplin
Ditinjau dari asal kata, kata disiplin berasal dari bahasa Latin
discere yang memiliki arti belajar. Dari kata ini kemudian muncul
kata diciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan.20 Kata
diciplina dan discipulus berarti perintah dan peserta didik. Jadi,
disiplin dapat dikatakan sebagai perintah seorang guru kepada
peserta didiknya.21
Istilah bahasa Inggris lainnya, yakni discipline, berarti: 1)
tertib, taat, atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri,
kendali diri, 2) latihan membentuk, meluruskan, atau menyempurnakan sesuatu, sebagai kemampuan mental atau karakter
moral, 3) hukuman yang diberikan untuk melatih.22
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin diartikan
dengan tata tertib dan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan
atau tata tertib. Dalam kamus Administrasi, The Liang Gie

20

Ngainun Naim, Character Building, 142.
Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas, 159.
22
Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa (Jakarta:Grasindo, 2004),
21

30.

9

10

merumuskan pengertian disiplin sebagai berikut: “Disiplin adalah
suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam
suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada
dengan senang hati”.
Dari pengertian di atas, apabila kita terapkan dalam kelas
atau sekolah, maka pengertian disiplin kelas/ sekolah dapat dirumuskan sebagai berikut: “disiplin kelas/sekolah adalah keadaan
tertib dimana para guru, staf sekolah dan siswa yang tergabung
dalam kelas/sekolah, tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan dengan senang hati”.23
Good’s dalam Dictionary of Education mengartikan disiplin
sebagai berikut:24
1) Proses atau hasil pengarahan atau pengendalian keinginan,
dorongan atau kepentingan guna mencapai maksud atau untuk
mencapai tindakan yang lebih efektif.
2) Mencari tindakan tepilih dan ulet, aktif dan diarahkan sendiri
meskipun menghadapi rintangan.
3) Pengendalian perilaku secara langsung dan otoriter dengan
hukuman atau hadiah.
4) Pengekangan dorongan dengan cara yang tak nyaman dan
bahkan menyakitkan.

23

Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang, Administrasi
Pendidikan (Malang:IKIP Malang, 1989), 89.
24
Ali Ilmron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, 172.
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Adapun pengertian disiplin peserta didik adalah suatu
keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di
sekolah, tanpa ada pelanggaran yang merugikan baik secara
langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan
terhadap sekolah secara keseluruhan.25
Dalam Bahasa Indonesia istilah disiplin kerapkali terkait dan
menyatu dengan tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban mempunyai arti kepatuhan seseorang mengikuti peraturan atau tata
tertib karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang
dari luar dirinya. Sebaliknya, istilah disiplin sebagai kepatuhan dan
ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari
dalam diri orang itu.26
Soegeng Prijodarminto, dalam buku Disiplin, Kiat Menuju
Sukses, memberi arti atau pengenalan dari keteladanan lingkungannya. Disiplin sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui
proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban. Nilai-nilai
tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya.
Perilaku ini tercipta melalui proses binaan melalui keluarga,
pendidikan, dan pengalaman.27
Maman Rachman, dalam bukunya Manajemen Kelas,
mengartikan disiplin sebagai upaya mengendalikan diri dna sikap
25

Ibid., 173.
Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, 31.
27
Ibid, 31..
26
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mental

individu

atau

masyarakat

dalam

mengembangkan

kepatuhan dan ketaatan kepada peraturan dan tata tertib
berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam
hatinya.28
Berdasarkan rumusan dan pendapat tersebut, dapat
disimpulkan bahwa disiplin adalah:
1) Mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hokum yang
berlaku
2) Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena
adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan
keberhasilan dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut,
tekanan, paksaan dan dorongan dari luar dirinya.
3) Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah,
membina dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai
yang ditentukan atau diajarkan.
4) Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang
berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan
memperbaiki tingkah laku.
5) Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran
perilaku.29

28

Ibid., 32.
Ibid., 33.

29
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Ali Imron membagi disiplin menjadi tiga, yaitu:30
1) Disiplin berdasarkan konsep otoritarian
Menurut konsep ini seorang anak dikatakan memiliki
disiplin tinggi apabila mau duduk tenang sambil memperhatikan
uraian guru ketika sedang mengajar.31
Disiplin otoriter dapat berkisar antara pe-ngendalian perilaku
anak yang wajar hingga yang kaku yang tidak memberi
kebebasan bertindak, kecuali yang sesuai dengan standard
yang ditentukan. Disiplin otoriter selalu berarti mengendalikan
melalui kekuatan aksternal dalam bentuk hukuman, terutama
hukuman badan.
2) Disiplin berdasarkan konsep permisif
Menurut konsep ini seorang anak sering tidak diberi batasbatas atau kendala yang mengatur apa saja yang boleh dilakukan,
mereka diijinkan untuk mengambil keputusan sendiri dan berbuat
sekehendak mereka sendiri.32
Konsep disiplin permisif ini memberi kebebasan penuh pada
anak untuk berbuat sekehendaknya.
3) Disiplin berdasarkan konsep kebebasan terkendali
Menurut konsep ini seorang anak diberikan

kebebasan,

tetapi anak tidak boleh menyalahgunakan kebebasan tersebut.

30

Ali Ilmron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, 173-174.
Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas, 160.
32
Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, terj. Med. Meitasari Tjandrasa (Jakarta:
Erlangga, 1999), 174.
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Ada batas-batas tertentu yang harus diikuti oleh seseorang dalam
kerangka kehidupan ber-masyarakat. Kebebasan jenis ini juga bisa
dikatakan kebebasan terbimbing, karena dalam menerapkan kebebasan tersebut diarahkan pada hal-hal yang kontruktif.33
Berdasarkan beberapa pendapat beberapa ahli, berikut
adalah indikator kedisiplinan:
1) Hadir tepat waktu
2) Patuh terhadap peraturan sekolah, dan
3) Menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan
b. Fungi Disiplin
Disiplin diperlukan oleh siapa pun dan dimana pun. Hal itu
disebabkan dimanapun seseorang berada, disana selalu ada
peraturan atau tata tertib.34 Menurut Agustine Dwiputri, perlunya
disiplin adalah untuk mencegah terjadinya kehancuran. Hidup
disiplin akan menuai hadiah.35
Jadi manusia mustahil hidup tanpa disiplin. Manusia
memerlukan disiplin dalam hidupnya dimanapun berada. Apabila
manusia mengabaikan disiplin, akan menghadapi banyak masalah
dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perilaku hidupnya
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat manusia
berada dan yang menjadi harapan.36

33

Ali Ilmron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah,174.
Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa,33
35
Ngainun Naim, Character Building., 144.
36
Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa., 34.
34

15

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa.
Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku, dan
tata kehidupan berdisiplin yang akan mengantar seseorang siswa
sukses dalam belajar dan kelak ketika bekerja.37
Fungsi pokok disiplin ialah mengatur anak menerima
pengekangan yang diperlukan dan membantu mengarahkan energi
anak ke dalam jalur yang berguna dan diterima sosial.38 Berikut ini
akan dibahas beberapa fungsi disiplin:
1) Menata kehidupan bersama
Manusia adalah makhluk unik yang memiliki ciri, sifat,
kepribadian, latar belakang dan pola piker yang berbeda-beda.
Selain sebagai satu individu, juga sebagai makhluk sosial. Sebagai
makhluk sosial, selalu terkait dan berhubungan dengan orang lain.
Dalam hubungan tersebut, diperlukan norma, nilai, peraturan
untuk mengatur agar kehidupan dan kegiatannya dapat berjalan
baik dan lancar. Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang
bahwa dirinya perlu menghargai orang lain dengan cara menaati
dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ketaatan dan kepatuhan itu
membatasi dirinya merugikan pihak lain, tetapi hubungan baik
dengan sesama menjadi baik dan benar.
Jadi fungsi disiplin adalah mengatur tata kehidupan manusia.
Dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat. Dengan begitu,
37
38

Ibid., 38.
Elizabeth B Harlock, perkembangan Anak (Jakarta:Erlangga, 1999), 83.
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hubungan antara individu satu dengan yang lain menjadi baik dan
lancar.39
2) Membangun kepribadian
Kepribadian adalah keseluruh sifat, tingkah laku dan pola
hidup seseorang yang tercermin dalam penampilan, perkataan dan
perbuatan

sehari-hari.

Wardiman

Djojonegoro

mengatakan:

penerapan disiplin yang mantap dalam kehidupan sehari-hari
berawal dari disiplin pribadi. Jadi, lingkungan yang berdisiplin
baik, sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Apalagi
seorang siswa yang tumbuh kepribadiannya, tentu lingkungan
sekolah yang tertib, teratur, tenang, tenteram, sangat berperan
dalam membangun kepribadian anak.40
3) Melatih kepribadian
Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan
berdisiplin tidak terbentuk serta-merta dalam waktu singkat.
Namun, terbentuk melalui satu proses yang membutuhkan waktu
panjang. Salah satu proses untuk membentuk kepribadian tersebut
dilakukan melalui latihan.41
Demikian juga dengan kepribadian tertib, teratur, taat, patuh
perlu dibiasakan dan dilatih. Pola hidup yang seperti itu mustahil
dapat terbentuk begitu saja. Hal itu memerlukan waktu dan proses
yang memakan waktu. Perlu adanya latihan, pembiasaan diri,
Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa., 38.
Ibid., 38-39.
41
Ibid., 39.
39
40
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mencoba, berusaha dengan gigih, bahkan dengan gemblengan dan
tempaan keras.42

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan
Adapun faktor yang mempengaruhi kedisiplinan adalah
sebagai berikut:
1) Faktor dari dalam( internal)
Faktor dari dalam ini berupa kesadaran dalam diri
seseorang

yang

mendorong

seseorang

tersebut

untuk

menerapkan disiplin pada dirinya sendiri.
2) Faktor Luar (Ekstern)
Faktor dari luar ini berasal dari selain faktor dalam, yakni
meliputi:
a) Lingkungan Keluarga
Lingkungan keluarga ini sangat penting terhadap perilaku
seseorang termasuk tingkat kedisiplinannya. Karena keluarga
disini merupakan lingkungan yang paling dekat pada diri
seseorang dan tempat pertama kali se-seorang berinteraksi.
Ki Hajar Dewantara dalam Moh. Shochib menyatakan
bahwa keluarga merupakan “pusat pendidikan” yang pertama
dan terpenting karena sejak timbulnya adab kebiasaan sampai
kini, keluarga selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti

42

Ibid., 40.
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tiap-tiap manusia. Sehubungan dengan ini, disiplin diri sangat
diperlukan bagi anak agar ia memiliki budi pekerti yang baik.
Bantuan yang diberikan

oleh orang

tua adalah lingkungan

kemanusiaan yang disebut pendidikan disiplin diri.43
b) Lingkungan Sekolah
Selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah juga
mempengaruhi kedisiplinan seorang anak. Di sekolah banyak
cara yang dilakukan dalam menegakkan ke-disiplinan. Misalnya
melalui kegiatan upacara yang dilakukan setiap hari tertentu
kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kebersihan dan
potong kuku, pengecekan ketertiban sikap dalam mengikuti
upacara dapat digunakan sebagai upaya penegakan kedisiplinan.44

d. Teknik Pembinaan dan Penerapan Disiplin di Sekolah. Ada 3
teknik dalam membina disiplin yaitu :
1) Teknik external control
Merupakan teknik yang mana disiplin peserta didik
haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Menurut teknik
ini, peserta didik di dalam kelas harus terus menerus
didisiplinkan dan jika perlu ditakuti dengan hukuman dan

43

Moh. Shochibin, Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Mengembangkan Disiplin
Diri(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000),10
44
M. furqon Hidayatulloh, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa
(Surakarta: Yuma Pustaka,2010), 46.
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hadiah. Hukuman diberikan kepada peserta didik yang tidak
disiplin, sedangkan hadiah diberikan kepada peserta didik yang
disiplin.
2) Teknik Internal control
Merupakan teknik yang mana kebalikan dari teknik
external control, yaitu mengusahakan agar peserta didik
mendisiplinkan diri sendiri. Kunci sukses teknik ini adalah ada
pada keteladanan guru dalam berdisiplin.
3) Teknik Cooperative control
Merupakan teknik yang mana antara guru sebagai
manajer dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan
baik dalam menegakkan disiplin.45

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Disiplin
1) Teladan
Perbuatan dan tindakan kerap kali lebih besar pengaruhnya
dibandingkan dengan kata-kata. Karena itu, contoh dan teladan
disiplin dari atasan, keala sekolah, dan guru-guru, serta penata
usaha sangat berpengaruh terhadap disiplin para siswa. Mereka
lebih mudah meniru apa yang mereka lihat, dibandingkan apa
yang mereka dengar. Disini faktor teladan disiplin sangat
penting bagi disiplin siswa.

45

Novan Ardy, Manajemen Kelas……, 162-164
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2) Lingkungan berdisiplin
Seseorang juga dapat dipengaruhi oleh ling-kungan. Bila
berada dilingkungan berdisiplin, seseorang dapat terbawa oleh
lingkungan tersebut. Salah satu ciri manusia adalah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Dengan potensi adaptasi ini,
ia dapat mempertahankan hidupnya.
3) Latihan berdisiplin
Disiplin dapat dicapai dan dibentuk melalui proses latihan
dan kebiasaa. Artinya, melakukan disiplin secara berulangulang dan membiasakan dalam praktek praktek disiplin seharihari. Dengan latihan dan membiasakan diri, disiplin akan terbentuk dalam diri siswa dan disiplin telah menjadi kebiasaan.46

2. Etika Siswa
a. Pengertian Etika Siswa
Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ethos”, artinya
adat kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak atau moral,
tetapi memiliki perbedaan yang substansial karena konsep akhlak
berasal dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia.
Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip
yang disistematisasi dari hasil pola piker manusia.

Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa(Jakarta: PT.
Grasindo,2004), 42-43.
46
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Dalam ensiklopedia Winker Prins, dikatakan bahwa etika
merupakan bagian dari filsafat yang mengembangkan teori tentang
tindakan dan alasan-alasan diwujudkannya suatu tindakan dengan
tujuan yang telah dirasionalisasi. Dalam ensiklopedia New
American, diuraikan oleh Hamzah Ya’qub, etika adalah kajian
filsafat moral yang tidak mengkaji fakta-fakta, tetapi meneliti nilainilai dan perilaku manusia serta ide-ide tentang lahirnya suatu
tindakan.47
Etika juga dapat diartikan dengan beberapa arti berikut:
a) Pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio.
b) Moralitas suatu tindakan yang didasarkan pad aide-ide filsafat.
c) Kebenaran yang sifatnya universal dan eternal.
d) Tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi
kehidupan manusia
e) Sistem nilai yang mengabadikan perbuatan manusia di mata
manusia lainnya.
f) Tatanan perilaku yang menganut ideology yang diyakini akan
membawa manusia pada kebahagiaan hidup.48

47

Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, Ilmu Akhlak (Bandung:CV Pustaka Setia,
2012), 26-27.
48
Ibid., 28.
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Etika menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:
1) O. P. Simorangkir mengatakan etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang
baik.
2) Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat menyebutkan bahwa
etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia
dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat
ditentukan oleh akal.
3) Burhanudin Salam menyebutkan bahwa etika adalah cabang
filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang
menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.49
Selanjutnya menurut Martin, etika didefinisikan sebagai
“the discipline which can act as the performance index or
reference for our contol system”. Dengan demikian, etika akan
memberikan semacam batasan maupun standar yang akan
mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam
pengertiannya secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan
manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code)
tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsipprinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa
difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan

49

2014), 15.

Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung:Alfabeta,
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yang secara logika-rasional umum dinilai menyimpang dari kode
etik.50
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan
bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya perilaku
manusia dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh
yang diketahui oleh akal pikiran.
Selanjutnya para ahli membagi etika secara umum kepada
dua bagian, yakni etika umu dan etika khusus.
a) Etika umum adalah etika yang berbicara mengenai kondisikondisi dasar bagaimana manusia bertindak, mengambil keputusan secara etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral
dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak
serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan
yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.
b) Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar
dalam bidang kehidupan khusus. Penerapan ini bisa berwujud:
bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam
bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan.
Namun, penerapan ini dapat juga berwujud: bagaimana saya
menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan
kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang

50

Ibid., 15.
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memungkinkan manusia bertindak etis: cara bagaimana
manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori
serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya.51
Menurut para ahli berikut adalah indikator etika siswa yang
baik:
1) Hormat dan santun kepada guru
2) Mengikuti peraturan sekolah yang ada
3) Berkata yang sopan kepada guru maupun teman sebayanya
4) Bertingkah laku yang baik.

b. Fungsi Etika
Menurut Darji Damodiharjo dalam bukunya “Pokok-Pokok
Filsafat Hukum” bahwa etika memberi petunjuk untuk tiga jenis
pertanyaan yang senantiasa kita ajukan. Dalam konteks ini, etika
berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam
mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis.52
Liliana Tedjosaputro dalam bukunya “Etika Profesi dan
Profesi Hukum” mengatakan bahwa etika dapat dikaji dari
berbagai aspek, akan tetapi secara garis besarnya paling tidak ada
tiga aspek yang domain dalam mempelajari etika, yaitu sebagai
berikut:53

51

Ibid., 17.
Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika, 2008),10
53
Ibid.,11-12.
52
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a) Aspek Normatif
Aspek normatif adalah aspek yang mengacu pada normanorma/ standar moral yang diharapkan untuk mempengaruhi
perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individu, dan struktur
sosial. Dengan aspek ini diharapkan perilaku dengan segala
unsurnya tetap berbijak pada norma-norma, baik norma-norma
kehidupan bersama ataupun norma-norma moral yang diatur
dalam standar profesi bagi kaum profesi. Apabila perilaku
individu itu mengacu pada aspek normatif, diharapkan
kebenaran dan kepentingan bersama tercapai.
b) Aspek Konseptual
Kajian konseptual diharapkan pada penjernihan konsepkonsep/ ide-ide dasar, prinsip-prinsip, problem-problem dan
tipe-tipe argument yang dipergunakan dalam membahas isu-isu
moral dalam wadah kode etik. Pengembangan ini tidak hanya
dengan mematuhi, memahami, dan melaksanakan standarstandar etika profesi, tetapi juga mencoba menemukan nilainilai yang ada dan berkembang di masyarakat. Pemahaman
pada perilaku social dan kebudayaan merupakan salah satu
wujud dari pencarian nilai-nilai etis yang ada dan berkembang
di masyarakat.
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c) Aspek Deskriptif
Kajian deskriptif ini berkaitan dengan pengumpulan faktafakta yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang fakta-fakta terkait dengan unsurunsur normatif dan konseptual. Aspek deskriptif ini akan
memberikan informasi-informasi tentang fakta-fakta yang berkembang, baik di masyarakat maupun dalam organisasi profesi
itu sendiri sehingga penanganan aspek normatif dan konseptual
dapat segera direalisasikan.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Karakter,
Akhlak, Moral, Budi Pekerti dan Etika
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi karakter, akhlak,
moral, budi pekerti dan etika manusia. Dari sekian banyak faktor
tersebut, para ahli menggolongkannya ke dalam dua bagian, yaitu
faktor intern dan faktor ektern.54
1) Faktor Intern
a) Insting atau naluri
Ahmad Amin dalam Heri Gunawan menjelas-kan
bahwa “Insting merupakan suatu sifat yang dapat
menumbuhkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan
dengan berfikir lebih dahulu kea rah tujuan itu dan tidak
54

2014), 19.

Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta,
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didahului latihan perbuatan itu”. Insting adalah karakter
yang melekat dalam jiwa seseorang yang dibawanya sejak
lahir. Ini merupakan faktor utama yang memunculkan sikap
dan perilaku dalam dirinya. Tetapi karakter ini dipandang
masih primitive dan harus dididik dan diarahkan. Maka
akallah yang mendidik dan mengarahkan. Para psikolog
menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator
penggerak yang mendorong lahirnya perilaku.
b) Adat atau kebiasaan (habit)
Salah satu faktor penting dalam tingkah laku manusia
adalah kebiasaan, karena sikap dan perilaku yang menjadi
akhlak (karakter) sangat erat sekali dengan kebiasaan, yang
dimaksud kebiasaan adalah “Perbuatan yang selalu diulangulang sehingga mudah untuk dikerjakan”. Abu Bakar Dzikr
berpendapat bahwa “Perbuatan manusia apabila dikerjakan
secara berulang-ulang sehingga mudah melakukannya
dinamakan adat kebiasaan”. Faktor kebiasaan ini memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk
dan membina akhlak (karakter). Maka dari itu diharapkan
kepada peserta didik memaksakan diri untuk mengulangulang perbuatan yang baik sehingga menjadi kebiasaan dan
terbentuklah akhlak (karakter) yang baik pula.
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c) Kehendak atau kemauan (iradah)
Kemauan ialah kemauan untuk melangsung-kan ide dan
segala yang dimaksud, walau disertai dengan berbagai
rintangan dan kesukaran-kesukaran, namun sekali-kali tidak
mau tunduk kepada rintangan-rintangan tersebut. Salah satu
kekuatan yang berlindung dibalik tingkah laku adalah
kehendak

atau

kemauan

keras

(azam).

Ahli-ahli

pengetahuan mengatakan bahwa”Keinginan yang menang
ialah keinginan yang alamnya lebih kuat meskipun dia
bukan keinginan yang lebih kuat”. Perbuatan dari kehendak
mengandung perasaan, keinginan, pertimbangan, azam
yang disebut kehendak.55 Hal itulah yang menggerakan dan
merupakan kekuatan yang mendorong manusia dengan
sungguh-sungguh untuk berperilaku (berakhlak), sebab dari
kehendak itulah menjelma suatu niat yang baik dan buruk
dan tanpa kemauan pula semua ide, keyakinan kepercayaan
pengetahuan menjadi pasif tak akan ada artinya atau
pengaruhnya bagi kehidupan.
d) Suara batin atau suara hati
Suara hati atau intusisi merupakan tempat dimana manusia
memperoleh saluran Ilham dari Allah. Suara hati ini
diyakini selalu cenderung kepada kebaikan dan tidak suka
55

Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po Press,
2009), 234.
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kepada keburukan. Karena sifatnya yang demikian, maka
suara hati atau biasa yang disebut hati nurani harus menjadi
salah satu dasar pertimbangan dalam melaksanakan
kebebasan yang ada dalam diri manusia, yaitu kebebasan
yang tidak menyalahi atau membelenggu hati nuraninya,
karena kebebasan yang demikian itu pada hakikatnya
adalah kebebasan yang merugikan secara moral.

56

sedang-

kan suara batin berfungsi memperingatkan bahayanya perbuatan buruk dan berusaha mencegahnya.
e) Keturunan (hereditas)
Hereditas merupakan faktor pertama yang mem-pengaruhi
perkembangan individu. Dalam hal ini hereditas diartikan
sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan
orangtua kepada anak, atau segala potensi, baik fisik
maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi
(pembuahan ovum oleh sperma) sebagai pihak orang tua
melalui gen-gen.57 jadi keturunan merupakan perpindahannya sifat-sifat tertentu dari orang tua kepada anaknya. Keturunan juga merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan manusia. Karena sifat-sifat anak
merupakan pantulan sifat-sifat asasi orang tuanya, kadangkadang anak mewarisi sebagian besar sifat orang tuanya.
56
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2) Faktor Ektern
a) Pendidikan
Ahmad Tafsir dalam Heri Gunawan menyatakan bahwa
“Pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam segala
aspeknya”. Tercantum di dalam UU No. 2 Tahun 1989
“Pendidikan membantu pengembangan potensi, kemampuan dan karakteristik pribadi peserta didik melalui bentuk
pemberian pengaruh.58 Sedangkan pemberian pengaruh
hendaknya dilakukan secara sadar. Pendidikan mempunyai
pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter,
akhlak, dan etika seseorang sehingga baik dan buruknya
akhlak seseorang sangat tergantung pada pendidikan.
Pendidikan

ikut

mematangkan

kepribadian

manusia

sehingga tingkah lakunya sesuai dengan pendidikan yang
telah diterima oleh seseorang baik pendidikan formal,
informal maupun nonformal. Betapa pentingnya faktor
pendidikan itu, karena naluri yang terdapat pada seseorang
dapat dibangun baik dan terarah.
b) Lingkungan
Heri Gunawan dalam buku “Beberapa Aspek Dasar-Dasar
Kependidikan” menjelaskan bahwa “Lingkungan (millie)

adalah suatu yang melingkungi suatu tubuh yang hidup,
58

Nana Syaodih, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT.Remaja Karya
Offset, 2003), 9.
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seperti tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan
pergaulan manusia hidup selalu berhubungan dengan
manusia lainnya atau juga dengan alam sekitar. Menurut
Suryosubroto dalam bukunya Beberapa Aspek Dasar-Dasar
Kependidikan “Lingkungan dalam arti yang umum adalah
sekitar kita”. Jadi, lingkungan merupakan sesuatu yang
berada disekitar kita. Lingkungan memberikan pengaruh
yang besar kepada anak didik.59 Itulah sebabnya manusia
harus bergaul dan dalam pergaulan itu saling mempengaruhi pikiran, sifat dan tingkah laku khususnya dalam
hal etika peserta didik di dalam keberlangsungan kegiatan
pendidikannya.

3. Korelasi antara Kedisiplinan dan Etika
Disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang
yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturanperaturan yang telah ada dengan senang hati. Etika adalah ilmu
yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia dengan
memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang diketahui
oleh akal pikiran.
Kedisiplinan terkait erat dengan pengetahuan dan perilaku
positif, seperti kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, tolong me59

22-23.

Suryobroto, Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: PT.Rineka Cipta),
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nolong, kasih sayang, patuh atau taat, hormat kepada guru, dan
sebagainya.60
Anak berdisiplin diri dimaksudkan sebagai keteraturan
perilaku berdasarkan nilai moral yang telah mempribadi dalam
dirinya tanpa tekanan atau dorongan dari factor eksternal.61
Dari uraian diatas jelas bahwa disiplin itu memiliki
keterikatan ataupun korelasi dengan etika ataupun perilaku
seseorang.

B. Telaah Penelitian Terdahulu
Dari telaah penelitian yang dilakukan penulis terhadap penelitian
sebelumnya yang ada kaitannya dengan variable yang diteliti diantaranya:
1.

Skripsi yang ditulis oleh Kholifatur Rosidah mahasiswa Fakultas
Tarbiyah jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN
Ponorogo, dengan judul ”Korelasi Kedisiplinan dan Pola Asuh Orang
tua dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas V di MI Ma’arif Gandu
Tahun Pelajaran 2016-2017”. Hasil penelitian tersebut adalah:62
Kedisiplinan Siswa Kelas V di MI Ma’arif Gandu kabupaten
Ponorogo tahun pelajaran 2016-2017, adalah kategori baik mencapai

60

Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2013), 158.
Moh. Sochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin
Diri (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 16.
62
Kholifatur Rosidah,” Korelasi Kedisipllinan dan Pola Asuh Orang tua dengan
Perkembangan Moral Siswa Kelas V di MI Ma’arif Gandu Tahun Pelajaran 2016-2017”
(Skripsi:IAIN Ponorogo, 2017)
61
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(30,7%), kategori sedang mencapai (42,3%), dan dalam kategori rendah
mencapai (27%).
Pola asuh orangtua Siswa Kelas V di MI Ma’arif Gandu
kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2016-2017, adalah kategori baik
mencapai (42,3%), kategori cukup mencapai (30,7%), dalam kategori
kurang mencapai (27%).
Perkembangan moral Siswa Kelas V di MI Ma’arif Gandu
kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2016-2017, adalah kategori baik
mencapai (23%), kategori cukup mencapai (50%), dan kategori kurang
mencapai (27%). Terdapat korelasi positif dan signifikan antara
kedisiplinan dan pola asuh orang tua dengan moral Siswa Kelas V di
MI Ma’arif Gandu dengan koefisien korelasi sebesar 0,789.
Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Kholifatur Rosidah yaitu sama-sama menggunakan
variable dependen disiplin. Perbedaannya adalah variable independen
yang Kholifatur gunakan adalah moral siswa sedangkan pada penelitian
ini menggunakan variable etika siswa.
2.

Skripsi yang ditulis oleh Yopita Sari mahasiswa Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan judul “Hubungan antara
Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika Kelas V SD
Negeri 4 Metro Utara kota Metro. Hasil penelitian tersebut ada-lah:63

Yopita Sari, “Hubungan antara Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika
Kelas V SD Negeri 4 Metro Utara kota Metro” (Skripsi:Universitas Lampung, 2017), 51.
63
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Terdapat hubungan signifikan antara disiplin belajar dengan
prestasi belajar matematika kelas V SD Negeri 4 Metro Utara Kota
Metro, dengan koefisien korelasi sebesar 0,45.
Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Yopita Sari yaitu sama-sama menggunakan variable
independen disiplin. Perbedaannya adalah variable dependen yang
Yopita gunakan adalah prestasi belajar matematika sedangkan pada
penelitian ini menggunakan variable etika siswa.

C. Kerangka Berpikir
Berdasarkan landasan teori dan kajian pustaka di atas, maka dapat
diajukan kerangka berpikir sebagai berikut:
1. Jika semakin baik kedisiplinan siswa, maka etika siswa kelas VA di
SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo akan semakin baik.
2. Jika semakin kurang kedisiplinan siswa, maka etika siswa kelas VA di
SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo akan semakin kurang.

D. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan
masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan
dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban
yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan
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pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.64
Adapun hipotesis yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:
Ho

:Tidak

terdapat korelasi yang signifikan antara ke-disiplinan

siswa dengan etika kelas VA di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo.
Ha

:Terdapat korelasi yang signifikan antara kedisiplinan siswa

dengan etika siswa kelas VA di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo.

64

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D
(Bandung: Alfabeta, 2013), 96.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif,
yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel
tertentu.

Teknik

pengambilan

sampel

dilakukan

secara

random,

pengumpul-an data menggunakan instrumen penelitian, analisis data
bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah
ditetapkan.65 Rancangan penelitian ini terdiri dari dua macam variabel,
yaitu:
1. Kedisiplinan siswa (variabel X) sebagai variabel bebas
(independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau
menjadi sebab timbulnya variabel dependen.
2. Etika siswa (variabel Y) sebagai variabel terikat (dependen)
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat
karena adanya variabel bebas.
B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan
65

peneliti

untuk

Ibid., 14.
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dipelajari

dan

kemudian

ditarik
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kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan
benda-benda alam yang lain. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada
pada objek/ subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/
sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.66 Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VA di SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Ponorogo yang berjumlah 23 siswa.
2. Sampel
Menurut S. Margono, sampel adalah sebagian dari populasi
sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.67
Dalam pengambilan sampel, seorang peneliti harus mengetahui unit
samplingnya terlebih dahulu, di mana unit sampling adalah suatu
keseluruhan yang akan diukur, diamati (kumpulan individu).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan
sampel nonprobability sampling, sampel jenuh. Sampel jenuh adalah
teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan
sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif
kecil, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan
kesalahan yang sangat kecil.68

66

Ibid., 117.
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 121.
68
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D
(Bandung: Alfabeta, 2013), 85.
67
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C. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan
digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan
tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.69
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data tentang kedisiplinan siswa kelas VA di SD Tarbiyatul Islam
Kertosari Ponorogo.
2. Data tentang etika siswa kelas VA di SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Ponorogo.
Untuk pengumpulan data tersebut digunakan angket yang
jawabannya mengacu pada Skala Likert disebut pula dengan Summated
Rating Scale. Skala ini merupakan skala yang paling sering dan yang
paling luas digunakan dalam penelitian, karena skala ini memungkinkan
peneliti untuk mengungkap tingkat intensitas sikap/perilaku atau perasaan
responden. Untuk mendapatkan skala seperti yang dimaksud Likert,
instrumen harus didesain sedemikian rupa, umumnya menggunakan
pernyataan tertutup dengan 5 alternatif jawaban secara berjenjang. Jenjang
jawaban tersbut adalah “Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Netral, Setuju,
Sangat Setuju”.70

69
70

2009), 76.

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 134.
Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumensasi (Yogyakarta: Graha Ilmu,
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Adapun instrument pengumpulan data dalam penelitian ini dapat
dilihat pada table di bawah ini.
Table 3.1 Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data
Variabel
Penelitian

Kedisiplinan
Siswa (X)

Indikator

1. Hadir tepat
waktu

2. Patuh terhadap
aturan sekolah

3. Menggunakan

pakaian seragam
sesuai ketentuan

Etika Siswa (Y)

1. Hormat dan
santun kepada
guru

Dimensi

No.
Item

a. Hadir ke sekolah tepat waktu

1

b. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib

2,3,4,
5,6,7,
8,9

a. Taat dan patuh terhadap
peraturan/ tata tertib yang
berlaku disekolah

10,
11,
12,13,
14
15,16

b. Meminta izin ketika akan
meninggalkan kelas atau
sekolah dengan disertai
alasannya
a. Menggunakan atribut/ seragam
yang sesuai dengan ketentuan
sekolah
b. Berpakaian seragam dengan
rapi dan bersih

17,
18, 19
20

a. Menghormati orang yang lebih
tua maupun guru

1, 2

b. Menyapa guru ketika
berpapasan/ bertemu dijalan

3

2. Mengikuti
a. Berdoa sebelum memulai
peraturan sekolah
pembelajaran
yang ada

4
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Variabel
Penelitian

Indikator

3. Berkata yang
sopan kepada
guru maupun
teman sebayanya

4. Bertingkah laku
yang baik

Dimensi

No.
Item

b. Datang sekolah tepat waktu

5

c. Mengikuti peraturan sekolah
yang ada

6, 7,
8

a. Menggunakan bahasa yang
sopan kepada guru atau orang
yang lebih tua

9, 10

b. Menggunakan bahasa yng
haslus kepada teman sebaya

11,
12, 13

a. Berperilaku baik

14,
15,
16,
17,
18,
19,
20, 21
22

b. Membantu teman maupun guru

c. Tidak membedakan teman

23,
24, 25
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D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian
ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Kuesioner (Angket)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila
peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa
yang bias diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok
digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah
yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup
atau terbuka, dapa diberikan kepada responden secara langsung atau
dikirim melalui pos, atau internet.71 Dalam penelitian ini, angket yang
diberikan berupa pertanyaan digunakan untuk memperoleh data
tentang kedisiplinan dan etika siswa kelas VA SD Tarbiyatul Islam
Kertosari Ponorogo.
Dalam pengumpulan data menggunakan angket yang mengacu
pada skala likert dengan skor sebagai berikut :
Tabel 3.2 Skor Alternatif Jawaban

71

Selalu

4

Sering

3

Kadang-kadang

2

Tidak Pernah

1

Sugiyono, Metode Penelitian…., 142.
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2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis/
gambar.72 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang
profil sekolah, sejarah, letak geografis, struktur organisasi, data
tentang guru, siswa, sarana dan prasarana yang ada di SD Tarbiyatul
Islam Kertosari Ponorogo.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian
data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca
dan diinterpretasi. Kegunaan analisis ialah mereduksikan data menjadi
perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga
relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.73
1. Analisis Data Pra Penelitian
a. Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat
keandalan atau kesahihan suatu alat ukur.74
Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat maka
pengolahan dan analisis data ini menggunakan bantuan komputer
program SPSS versi 16.0 for windows.

72

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
20017), 221.
73
Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 332.
74
Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula
(Bandung: Alfabeta, 2012), 97.
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Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan
mengkorelasikan skor item pertanyaan hasil uji coba dengan skor
total menggunakan metode korelasi product moment.
Kriteria dari validitas setiap item pertanyaan adalah apabila
koefisien korelasi rhitung positif dan lebih besar atau sama dengan
rtabel maka item tersebut dikatakan valid dan sebaliknya apabila
rhitung negatif atau lebih kecil dari rtabel maka item tersebut dikatakan
tidak valid (drop). Selanjutnya apabila terdapat item-item
pertanyaan yang tidak memenuhi kiteria validitas (tidak valid),
maka item tersebut akan dikeluarkan dari angket. Nilai rtabel yang
digunakan untuk subyek (N) sebanyak 24 adalah mengikuti
ketentuan df=N-2, berarti 24-2=22 dengan menggunakan taraf
signifikan 5% maka diperoleh rtabel = 0,404.75

Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian
Kedisiplinan Siswa
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
75

Rhitung
0.450
0.430
0.784
0.487
0.298
0.539
0.095
0.585
0.430

Rtabel
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404

Hasil
Valid
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Drop
Valid
Valid

Andhita Desi Wulandari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta:
Pustaka Felicha, 2016), 95.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.277
0.790
0.487
0.784
0.298
0.602
0.450
0.784
0.585
0.790
0.487

0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404

Drop
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Untuk variable kedisiplinan siswa, dari jumlah 20 soal ada
16 item soal yang valid yaitu nomor 1,2,3,4,6,8,9,11,12,13,15,16,
17,18,19,20. Tercantum pada skor jawaban angket.76 Hasil perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian variabel kedisiplinan siswa juga diketahui.77
Tabel 3.4 Rekapitulasin Uji Validitas Item Instrumen
Penelitian Etika Siswa
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
76
77

Lampiran 3
Lampiran 4

Rhitung
0.030
0.585
0.076
0.585
0.742
0.780
0.328
0.742
0.328
0.780

Rtabel
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404

Hasil
Drop
Valid
Drop
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Drop
Valid
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0.837
0.513
0.837
0.273
0.065
0.239
0.881
0.681
0.719
0.337
0.881
0.038
0.312
0.592
0.592

0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404
0.404

Valid
Valid
Valid
Drop
Drop
Drop
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Drop
Drop
Valid
Valid

Untuk variable etika siswa, dari jumlah 25 soal ada 15 item
soal yang valid yaitu nomor 2,4,5,6,8,10,11,12,13,17,18,19,21,24,
25. Tercantum pada skor jawab-an angket.78 Hasil perhitungan
validitas butir soal instrumen penelitian variabel etiika siswa juga
diketahui.79
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas mempunyai pengertian bahwa suatu instrument
cukup kuat dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena
instrumen tersebut sudah baik.80
Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini
dilakukan secara internal consistency, dengan cara mencobakan

78

Lampiran 5
Lampiran 6
80
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 154.
79
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instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis
dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk
memprediksi reliabilitas instrumen.81
Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini
dilakukan dengan Internal Consistency dilakukan dengan cara
menentukan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh
di analisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis data dapat
digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen.82 Adapun
untuk menganalisis reliabilitas instrumen menggunakan teknik
Alpha Cronbach dengan bantuan program SPSS versi 16.0 for
windows. Kriteria dari reliabilitas instrument penelitian adalah
apabila harga cronbach alfa lebih besar dari 0,6 maka instrumen
tersebut dikatakan reliabel dan sebaliknya apabila harga cronbach
alfa kurang dari 0,6 maka instrumen tersebut dikatakan tidak
reliabel.83
Tabel 3.5 Rekapitulasi Uji Reliabilitas Item Instrumen
Penelitian

81

Variabel

Jumlah Item
Soal

Croncbach
Alfa

Keterangan

Kedisiplinan Siswa

20

0,928

Reliabel

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 173.
Ibid., 185.
83
Duwi Prayitno, SPSS Hanbbook: Analisis Data, Olah Data, dan Penyelesaian KasusKasus Statistik (Yogyakarta: Mediakom, 2016), 60.
82
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Etika Siswa

25

0,894

Reliabel

Dari keterangan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing
variabel memiliki nilai croncbach alfa lebih dari 0,6. Dengan
demikian variabel kedisiplinan siswa dan etika siswa dikatakan
reliabel. Adapun perhitungan croncbach alfa dapat diketahui.84
2. Analisi Data Hasil Penelitian
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan
setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul
yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan
perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.85
Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah:
a. Uji Normalitas
Sebelum

menggunakan

rumus

statistika

kita

perlu

mengetahui asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Uji
persyaratan ini berlaku untuk penggunaan rumus parametrik yang
diasumsi normal yaitu uji normalitas. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan uji normalitas data tentang korelasi kedisiplinan
siswa dengan etika siswa kelas V di SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Ponorogo.
Uji normalitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik
Uji Kolmogorov Smirnov dan pengujiannya menggunakan SPSS
84

Lampiran 7 dan 8
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 207.

85
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versi 16.0 for windows. Kriteria dari normalitas data penelitian
adalah apabila signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut
dikatakan berdistribusi normal.86
b. Uji Hipotesis
Terdapat dua macam statistic yang digunakan untuk analisa
data dalam penelitian ini, yaitu statistik deskriptif (untuk menjawab
rumusan masalah 1 dan 2) dengan rumus sebagai berikut:

Rumus Mean: 𝑀𝑥 =

Keterangan:

∑𝑓𝑥
∑𝑓𝑦
𝑑𝑎𝑛 𝑀𝑦 =
𝑛
𝑛

Mx

: Mean (rata-rata) yang dicari

My

: Mean (rata-rata) yang dicari

∑fy dan ∑fx

: Jumlah perkalian antara frekuensi dengan
deviasi

n

: Jumlah data

Rumus Standar Deviasi (Data Tunggal) sebagai berikut:
2

∑𝑓𝑥′
∑𝑓(𝑥′)2
√
−(
)
𝑆𝐷𝑥 =
𝑛
𝑛

2

∑𝑓(𝑦′)2
∑𝑓𝑦′
𝑆𝐷𝑦 = √
−(
)
𝑛
𝑛

Keterangan:

SDx dan SDy

: Standar Deviasi

∑fy’ dan ∑fx’

: Jumlah perkalian antara frekuensi dengan
deviasi yang telah dikuadratkan

n
86

: Jumlah data

Duwi Prayitno, SPSS Handbook: Analisis Data, Olah Data, dan Penyelesaian KasusKasus Statistik, 39.
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Setelah perhitungan mean dan standar deviasi ditemukan
hasilnya, kemudian dibuat pengelompokan dengan menggunakan
rumus >Mx + 1.SD dikatakan tinggi/baik, <Mx-1.SD dikatakan
rendah atau kurang, dan antara keduanya dikatakan sedang atau
cukup.87
Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah ke 3 digunakan
rumus statistik korelasi product moment dengan rumus sebagai
berikut:

𝑟𝑥𝑦 =

Keterangan:

𝑛Σ𝑋𝑌 − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√(𝑛Σ𝑋 − (Σ𝑋)(𝑛Σ𝑌 − (Σ𝑌)

rxy

=Angka indeks korelasi Product Moment

∑X

= Jumlah seluruh nilai X

∑Y

= Jumlah seluruh nilai Y

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

87

= Jumlah responden

Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 51.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1.

Sejarah Berdirinya SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Cikal bakal berdirinya SD Tarbiyatul Islam Kertosari adalah
Madrasah Diniyah yang bertempat di Masjid Kyai Ageng Besari
Kertosari yang dikelola oleh Bapak K.H. Masruri Sahar, Bapak Tomo
dan Bapak Buchori. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin
maju dan kesadaran terhadap pentingnya kebutuhan pendidikan, maka
banyak berdiri lembaga pendidikan formal. Pendirian SD ini merupakan
perwujudan partisipasi aktif dari masyarakat di bidang pendidikan serta
membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sekolah Dasar Tarbiyatul Islam Kertosari ini berdiri tahun 1959,
dan dibangun di atas tanah seluas 1.649 m2, yang merupakan tanah wakaf
dari seorang tokoh masyarakat yaitu K.H. Masruri Sahar. Sekolah Dasar
ini berada di bawah naungan Yayasan Tarbiyatul Islam dengan akte
notaris no. 19 tanggal 20 Agustus 1964. Pada awal berdirinya SD
Tarbiyatul Islam telah memperoleh siswa sebanyak 30 siswa, yang
berasal

dari

desa

Kertosari

dan

desa

sekitarnya

antara

lain

Mangunsuman, Patihan Wetan, Ronowijayan dan sebagainya.
Dari ke 31 Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Babadan
Sekolah Dasar ini merupakan salah satu Sekolah Dasar yang berstatus
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swasta dengan izin operasioanl no. 421.2/18/405.43.03/SD/2004 terhitung mulai tanggal 30 Agustus tahun 2014.
Sejak berdiri sampai sekarang ini, sekolah ini telah mengalami 7
kali pergantian Kepala Sekolah, yaitu:
a.

Bpk. K.H Masruri Sahar

b.

Bpk. Moh. Hamid

c.

Bpk. Suyitno

d.

Bpk. Moch. Sjamsudin

e.

Bpk. Drs. Subakir

f.

Bpk. Im. Sujitno. S, S.Pd.I.

g.

Bpk. Ketut Nooryantoro, S.Pd.,M.Pd
Berbagai upaya telah dilakukan oleh ke-7 Kepala Sekolah

tersebut untuk mengadakan perubahan ke arah perbaikan sesuai dengan
situasi dan kondisi yang ada pada masanya. Perjalanan ke-7 Kepala
Sekolah tersebut merupakan mata rantai sejarah yang tidak dapat
dipisahkan.
2.

Letak Geografis SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Ditinjau dari segi geografisnya SD Tarbiyatul Islam Kertosari
mempunyai nilai strategis, yaitu berada di Desa Kertosari bagian utara
tepatnya berada di Jalan Barong No. 8 Kertosari Babadan Ponorogo,
dengan jarak ± 5 km ke arah timur dari pusat kota Ponorogo. Adapun
batas teritorialnya, sebagai berikut:
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3.

a.

Sebelah Utara

: Kelurahan Patihan Wetan dan Cokromenggalan

b.

Sebelah Selatan : Kelurahan Ronowijayan dan Mayak

c.

Sebelah Barat

: Kelurahan Nologaten

d.

Sebelah Timur

: Kelurahan Mangunsuman

Visi, Misi dan Tujuan SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Untuk memberikan arah dan tujuan serta pengembangan SD
Tarbiyatul Islam dipandang perlu adanya penyatuan persepsi atau
pandangan serta cita-cita bagi pengelolaannya. Adapun wujud rumusan
tersebut adalah visi, misi dan tujuan SD Tarbiyatul Islam sebagai berikut:
a.

Visi
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kepribadian
yang luhur, beriman dan bertaqwa serta mampu menghadapi
tantangan di masa depan.

b.

Misi
1) Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan
IPTEK dan tuntutan masyarakat.
2) Menyelenggarakan

program-program

pendidikan

yang

senantiasa berakar pada sistem nilai agama dan perkembangan
dunia luar.
3) Meningkatkan

mutu

pendidikan

dan

prestasi

kegiatan

ekstrakurikuler dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
4) Mengadakan kerjasama yang humoris dengan unsur pendukung
sekolah (komite sekolah, wali murid dan masyarakat).
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c.

Tujuan
1) Meningkatkan kualitas/profesionalisme guru sesuai dengan
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
2) Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan
program guna mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar
di sekolah.
3) Meraih prestasi akademik maupun non-akademik sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal tingkat
Kabupaten Ponorogo.
4) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai
bekal melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.
5) Menjadi sekolah pelopor dan penggerak, serta diminati di
lingkungan masyarakat.

4.

Struktur Organisasi SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Struktur organisasi di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo ini
susunan tertinggi ditempati oleh Kepala Sekolah yakni Bapak Ketut
Nooryantoro S.Pd.,M.Pd dan Ketua Komite yakni Bapak H. Nurhadi,
M.Si yang mempunyai kedudukan yang sama. Di bawah kepemimpinan
kepala sekolah terdiri dari 3 karyawan/karyawati, 7 guru kelas, dan 4
guru mapel. Sebagai komponen sekolah, tenaga pendidik dan
kependidikan memberikan layanan pendidikan kepada masyaarakat
dalam hal ini.
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5.

Saran dan Prasarana SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Untuk menunjang tujuan pendidikan sangat dibutuhkan adanya
fasilitas penunjang layanan pendidikan. Karena disadari bahwa
keberhasilan suatu pendidikan berkorelasi dengan ketersediaan fasilitas
penunjang layanan pendidikan, meskipun faktor lain memiliki andil yang
tidak kalah penting juga.
Fasilitas penunjang yang ada di SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Ponorogo antara lain ruang kepala sekolah, ruang guru, 7 ruang kelas,
ruang perpustakaan, ruang multimedia, 6 komputer, kantin dan gudang.

6.

Keadaan Guru SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Guru adalah merupakan unsur yang sangat menentukan terhadap
berhasil tidaknya tujuan pendidikan. Guru yang pandai, bijaksana dan
mempunyai keikhlasan serta sikap positif terhadap pelajaran yang
diberikan akan sangat menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang
diharapkan. Guru harus menyadari bahwa anak didik datang ke sekolah
untuk belajar, belum tentu atas kemauannya sendiri, barang kali hanya
memenuhi keinginannya orang tuanya. Untuk itu apabila ada anak didik
yang semacam itu guru harus bisa memberi motivasi agar ia datang ke
sekolah tidak hanya sekedar takut kepada perintah orang tuanya, namun
betul-betul mempunyai niat untuk mencari ilmu.
Adapun tenaga pengajar yang ada di SD Tarbiyatul Islam
Kertosari Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 cukup memadai yaitu
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terdiri dari 1 orang Kepala Sekolah, 13 orang guru dengan status 2
Pegawai Negeri Sipil dan 10 Guru Yayasan.
7.

Keadaan Siswa SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Yang dimaksud dengan siswa adalah mereka yang secara resmi
menjadi siswa SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo dan terdaftar
dalam buku induk. Sebagian besar siswa sekolah ini berasal dari
kalangan keluarga yang berstatus ekonomi yang bermacam-macam dan
dari pendidikan orang tua yang bervariatif pula. Apabila dilihat dari
kuantitasnya, siswa sekolah ini cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari
jumlah murid yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Tahun Pelajaran
2018/2019 sekolah ini mempunyai 183 siswa yang terbagi dalam 6 kelas
dengan perincian sebagai mana tabel di bawah ini.
Tabel 4.1 Data Siswa SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo
Tahun Pelajaran 2017/2018
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kelas
IA
IB
II
III
IV
VA
VB
VI
Jumlah

Siswa
L
9
8
23
6
12
8
8
20
94

P
10
12
5
6
13
15
15
13
89

Jumlah
19
20
28
12
25
23
23
33
183
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8.

Profil Singkat Sekolah
Profil Sekolah SD Tarbiyatul Islam Kertosari
a.

Nama Sekolah

: SD TARBIYATUL ISLAM

b.

NIS

: 102051118001/10.03.10

c.

Alamat Sekolah
Jalan dan Nomor

: Barong No. 8

Kelurahan

: Kertosari

Kecamatan

: Babadan

Kabupaten

: Ponorogo

Provinsi

: Jawa Timur

No. Telepon

: 0352 488528

Fax

:-

Daerah

: Perkotaan

d.

Status Sekolah

: Swasta

e.

SK Kelembagaan

: 36674/104/PP/2000

f.

NSS/NIS/NPSN

: 1020511/100310/20510059

g.

Tahun berdiri

: 1959

h.

Status tanah

: Hak miliki/bersertifikat

i.

Luas tanah

: 825 m2

j.

Nama Kepala Sekolah

: Ketut Nooryantoro, M.Pd

k.

NIP

:-

l.

Pangkat/golongan

:-
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B. Deskripsi Data
1. Deskripsi Data tentang Kedisiplinan Siswa di Kelas VA SD
Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo
Untuk mengetahui data kompetensi kepribadian guru, peneliti
memberikan angket kepada siswa kelas VA SD Tarbiyatul Islam
Kertosari Ponorogo yang berjumlah 23 siswa. Setelah diketahui skor
jawaban angket, lalu mencari mean dan standar deviasi dari data yang
sudah diperoleh. Adapun skor variabel kedisiplinan siswa dapat
diketahui.88 Berikut tabel perhitungan mean dan standar deviasi.
Tabel 4.2 Deskripsi Data Kedisiplinan Siswa

Descriptive Statistics
N

Minimum

kedisiplinan_siswa

23

Valid N (listwise)

23

27

Maximum
64

Mean
52.00

Std. Deviation
8.676

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil
perhitungan angket kedisiplinan siswa yang diberikan kepada siswa
kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo. Dari perhitungan
tersebut dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah sampel yaitu 23
siswa, nilai mean sebesar 52,00, pada nilai standar deviasi sebesar
8,676, nilai minimum atau nilai terendah adalah 27, sedangkan nilai
maksimumnya adalah 64.

88

Lampiran 9
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Untuk menentukan tingkatan kedisiplinan siswa itu tinggi,
sedang, atau rendah maka dilanjutkan menggunakan rumus sebagai
berikut:
Mx + 1.SDx

= 52,00+1.8,676
= 52,00+8,676
= 60,676 (dibulatkan 61)

Mx – 1.SDx

= 52,00-1.8,676
= 52,00-8,676
= 43,324 (dibulatkan 43)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor di atas 61
dikategorikan tinggi, skor di bawah 43 dikategorikan rendah, dan skor
antara 43 sampai dengan 61 dikategorikan sedang. Untuk mengetahui
lebih jelas tentang kedisiplinan siswa di kelas VA SD Tarbiyatul Islam
Kertosari Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.3 Kategorisasi Kedisiplinan Siswa di Kelas VA SD
Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo
No.

Skor

Frekuensi

Prosentase

Kategori

1

> 61

2

8,69%

Tinggi

2

43 – 62

18

78,26%

Sedang

3

<43

3

13,04%

Rendah

23

100%

Jumlah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kedisiplinan siswa di
kelas V SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo siswa yang menjawab
dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 2 responden (8,69%),
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dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 18 responden
(78,26%), dan dalam kategori rendah sebanyak 3 responden (13,04%).
Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kedisiplinan
siswa di kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo adalah
sedang.
2. Deskripsi Data tentang Etika Siswa di Kelas VA SD Tarbiyatul
Islam Kertosari Ponorogo
Untuk mengetahui data etika siswa, peneliti memberikan angket
kepada siswa kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo yang
berjumlah 23 siswa. Setelah diketahui skor jawaban angket, lalu
mencari mean dan standar deviasi dari data yang sudah diperoleh.
Adapun skor variabel kegiatan etika siswa dapat diketahui.89 Berikut
tabel perhitungan mean dan standar deviasi.
Tabel 4.4 Deskripsi Data Etika Siswa
Descriptive Statistics
N

Minimum

etika_siswa

23

Valid N (listwise)

23

23

Maximum
60

Mean
43.74

Std. Deviation
10.914

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil
perhitungan angket etiks siswa yang diberikan kepada siswa kelas VA
SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo. Dari perhitungan tersebut
dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah sampel yaitu 23 siswa,

89

Lampiran 10
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nilai mean sebesar 43,74, pada nilai standar deviasi sebesar 10,914,
nilai minimum atau nilai terendah adalah 23, sedangkan nilai
maksimumnya adalah 60.
Untuk menentukan tingkatan kompetensi kepribadian guru
tinggi, sedang, atau rendah maka dilanjutkan menggunakan rumus
sebagai berikut:
Mx + 1.SDx = 43,74 + 1.10,914
= 43,74 + 10,914
= 54,654 (dibulatkan 55)
Mx – 1.SDx = 43,74 - 1.10,914
= 43,74 - 10,914
= 32,826 (dibulatkan 33)
Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor di atas 55
dikategorikan tinggi, skor di bawah 33 dikategorikan rendah, dan skor
antara 33 sampai dengan 55 dikategorikan sedang. Untuk mengetahui
lebih jelas tentang etika siswa di kelas VA SD Tarbiyatul Islam
Kertosari Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.5 Kategorisasi Etika Siswa di Kelas VA SD Tarbiyatul Islam
Kertosari Ponorogo
No.

Skor

Frekuensi

Prosentase

Kategori

1

> 55

3

13,04%

Tinggi

2

33 – 55

16

69,57%

Sedang

3

< 33

4

17,39%

Rendah

23

100%

Jumlah
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Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa etika siswa di kelas VA
SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo siswa yang menjawab dalam
kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 3 responden (13,04%), dalam
kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 16 responden (67,57%), dan
dalam kategori rendah sebanyak 4 responden (17,39%). Dengan
demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa etika siswa di kelas VA
SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo adalah sedang.
C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis)

a.

Uji Product Moment
Pengujian analisis korelasi data pada penelitian ini, peneliti
menggunakan metode statistik dengan teknik korelasi product
moment, dengan rumus berikut ini.
𝑟𝑥𝑦 =

𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑁 ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥 2 )}{𝑁 ∑ 𝑦 2 − (∑ 𝑦 2 )}

Di mana:
𝑟𝑥𝑦

= Angka Indeks Korelasi Product Moment

∑𝑥

= Jumlah seluruh nilai X

∑𝑦

= Jumlah seluruh nilai Y

∑𝑥𝑦

= Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y

𝑁

= Number of cases90

1) Analisis Korelasi Kedisiplinan Siswa dengan Etika Siswa Kelas
VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo

90

Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 107.
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Untuk menganalisis data tentang korelasi kedisiplinan
dengan etika siswa kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Ponorogo, peneliti menggunakan rumus korelasi product
moment dengan bantuan program SPSS. Adapun hasil
perhitungannya dapat dilihat pada output berikut ini:
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Analisis Kedisiplinan Siswa
dengan Etika Siswa

Correlations
kedisiplinan_sis
wa
kedisiplinan_siswa

etika-siswa

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)

.958

N
etika-siswa

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

-.012

23

23

-.012

1

.958

N

23

23

Dari tabel di atas, diperoleh koefisien sebesar -0,012,
dengan taraf signifikan sebesar 0,958. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan
membandingkan taraf signifikan dengan galatnya.
Jika signifikasi > 0,05, maka Ho diterima
Jika signifikasi < 0,05, maka Ho ditolak
Pada kasus ini terlihat bahwa koefisien korelasi adalah
-0,012 dengan signifikasi 0,958. Karena signifikasi > 0,05,
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maka Ho diterima, dan Ha ditolak. Artinya tidak ada
hubungan yang signifikan antara kedisiplinan siswa dengan
etika siswa kelas VA SD Tarbiyatul Islam Ponorogo Tahun
Pelajaran 2018/2019.
D. Interpretasi dan Pembahasan
Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tentang
kedisiplinan siswa dan etika siswa dengan menggunakan angket pada
siswa kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo Tahun Ajaran
2018/2019.
1. Kedisiplinan Siswa Kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo
Tahun Ajaran 2018/2019.
Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat diketahui bahwa
kedisiplinan siswa di kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 2
responden (8,69%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak
18 responden (78,26%), dan dalam kategori rendah sebanyak 3
responden (13,04%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan
bahwa kedisiplinan siswa di kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari
Ponorogo adalah sedang.
Soegeng Prijodarminto, dalam buku Disiplin, Kiat Menuju Sukses,
memberi arti atau pengenalan dari keteladanan lingkungan-nya.
Disiplin sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan
serangkaian

perilaku

yang

menunjukkan

nilai-nilai

ketaatan,
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kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban. Nilai-nilai tersebut
telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku ini
tercipta melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan, dan
pengalaman.91
2. Etika Siswa Kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo Tahun
Ajaran 2018/2019.
Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat diketahui bahwa etika
siswa di kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo dalam
kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 3 responden (13,04%),
dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 16 responden
(67,57%), dan dalam kategori rendah sebanyak 4 responden (17,39%).
Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa etika siswa di
kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo adalah sedang.
Menurut Martin, etika didefinisikan sebagai “the discipline which
can act as the performance index or reference for our contol system”.
Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun
standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok
sosialnya. Dalam pengertiannya secara khusus dikaitkan dengan seni
pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan
(code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan
prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan
bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam

Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, 31.

91
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tindakan yang secara logika-rasional umum dinilai menyimpang dari
kode etik.92
3. Korelasi antara Kedisiplinan Siswa dengan Etika Siswa Kelas VA SD
Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019.
Adapun untuk memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan
korelasi, digunakan pedoman berikut ini.93
Tabel 4.7 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r
Interval Koefisien

Tingkat Hubungan

0,800 – 1,000

Sangat Kuat

0,600 – 0,799

Kuat

0,400 – 0,599

Cukup Kuat

0,200 – 0,399

Rendah

0,000 – 1,999

Sangat Rendah

Nilai koefisien korelasi kedisiplinan siswa dengan etika siswa
adalah -0,012. Berdasarkan tabel 4.14, maka tingkat hubungan antara
keduanya adalah sangat rendah. Sehingga dapat dibuktikan bahwa
kedisiplinan siswa tidak memiliki hubungan yang erat dengan etika
siswa. Dan karena koefisian korelasinya negatif, berarti arah
korelasinya berlawanan. Yang berarti jika kedisiplinan siswa itu tinggi
maka etika siswa rendah.
Kedisiplinan terkait erat dengan pengetahuan dan perilaku
positif, seperti kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, tolong
92

Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung:Alfabeta,

2014), 15.
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Andhita Desi Wulandari, Aplikasi Statistik, Parametrik, dalam Penelitian, 94.
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menolong, kasih sayang, patuh atau taat, hormat kepada guru dan
sebagainya.94 Anak yang mengalami disiplin yang keras, otoriter akan
sangat patuh apabila dihadapan orang-orang dewasa, namun agresif
dalam hubungannya dengan teman sebayanya. Sedangkan anak yang
dibesarkan dibawah disiplin yang demokratis belajar mengendalikan
perilaku yang salah dan mempertimbangkan hak-hak orang lain.95

94

Ibid.,
JS. Husdarta dan Nurlan Kusmaedi, Pertumbuhan & Perkembangan Peserta Didik
(Bandung: Alfabeta, 2012), 188.
95

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1.

Kedisiplinan siswa di kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo
tahun pelajaran 2018/2019 dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak
2 responden (8,69%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 18
responden (78,26%), dan dalam kategori rendah sebanyak 3 responden
(13,04%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa
kedisiplinan siswa di kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo
adalah sedang.

2.

Etika siswa di kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo tahun
pelajaran 2018/2019 dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 3
responden (13,04%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 16
responden (67,57%), dan dalam kategori rendah sebanyak 4 responden
(17,39%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa etika
siswa di kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo adalah sedang.

3.

Kedisiplinan siswa tidak berkorelasi secara signifikan terhadap etika siswa
kelas VA SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo tahun pelajaran
2018/2019. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis koefisien korelasi adalah 67

68

0,012 dengan signifikasi 0,958. Karena signifikasi > 0,05, maka Ho diterima,
dan Ha ditolak. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara
kedisiplinan siswa dengan etika siswa kelas VA SD Tarbiyatul Islam
Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. Dan karena koefisian korelasinya
negative, berarti arah korelasinya berlawanan. Yang berarti jika kedisiplinan
siswa itu tinggi maka etika siswa rendah.

B. Saran
Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya
sebagai berikut:
1. Lembaga
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
mengembangkan dan menciptakan program terkait dengan mendisiplinkan
siswa guna meningkatkan etika siswa secara maksimal.
2. Guru
Kepada guru diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk
meningkatkan kedisiplinan dan etika siswa.
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