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ABSTRAK 

 

Setiyabudi, Ala. 2018, Upaya Guru Dalam Meningkatkan Sikap Disiplin Siswa Melalui 

Kegiatan Apel Pagi di MIN Paju Ponorogo. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri  

Ponorogo. Pembimbing Wiwin Widyawati, M.Hum. 

 

Kata Kunci: Upaya Guru, Sikap Disiplin, Apel Pagi 

 

Disiplin ialah rasa taat dan patuhterhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung 

jawabnya. Dengan kata lain disiplin adalah patuh terhadap peraturan atau tunduk pada 

pengawasan dan pengendalian.sedangkan pendisiplinan adalah sebuah usaha yang 

dilaksanakan untuk menanamkan nilai atau pemaksaan supaya seseorang menaati sebuah 

peraturan Siswa di MIN Paju Ponorogo sebagian besar masih melakukan pelanggaran, maka 

diperlukan bimbingan, motivasi serta dukungan, maka diperlukan strategi dan sistem dalam 

penerpan kegiatan apel pagi agar tecapainya tujuan program pembiasaan disiplin. 

Berdasarkan paparan diatas peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang Upaya Guru 

Dalam Meningkatkan Sikap Disiplin Siswa Melalui Kegiatan Apel Pagi. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan Bagaimana upaya guru dalam 

meningkatkan sikap disiplin siswa melalui kegiatan apel pagi di MIN Paju Ponorogo, (2) 

Untuk menjelaskan apa faktor penunjang dan penghambat upaya guru dalam meningkatkan 

sikap disiplin siswa melalui kegiatanapel pagi di MIN Paju Ponorogo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 

jenis studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik wawancara, obsevasi, dokumentasi dan dianalisis secara kritis menggunakan analisis 

dat menurut Miles dan Huberman. Metodeini digunakan untuk mengetahui bagaimanaupaya 

guru dalam meningkatkan sikap disiplin siswa melalui kegiatan apel pagi di MIN Paju 

Ponorogo, Apa Faktor penunjang dan penghambat upaya guru dalam meningkatkan sikap 

disiplin siswa melalui kegiatan apel pagi di MIN Paju Ponorogo. 

 

Berdasakan analisis data ditemukan bahwa (1) kegiatan apel dilakukan rutin setiap 

senin sampai jum’at selama 20 menit di lapangan MI Negeri Paju Ponorogo. Dalam apel pagi 

tersebut ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan, dimulai dengan kegiatan berdo’a lalu 

guru memberikan motivasi kepada siswa agar selalu memiliki sikap disiplin dalam hidup, 

kemudian guru bercerita islami tentang perilaku baik kepada siswa, setelah itu guru 

memberikan permainan dan kuis agar siswa tidak bosan dalam mengikuti apel tersebut. 

(2).Faktor penujang upaya guru dalam meningkatkan sikap disiplin siswa di MIN Paju 

Ponorogo yaitu sarana prasarana,, guru, dan sekolah. Selain faktor pendukung terdapat juga 

faktor yang menghambat yaitu Faktor dari dalam diri siswa, orang tua siswa, serta faktor dari 

guru. 

 

 



Skripsi ini atas nama

Nama

NIM
Jurusan

Fakultas

Judul

Wiwinwidyawati. M.Hum
NIP.197505212009122002

Lembar Persetujuan

saudara i

ALA SETIYABUDI
21061,1158

Pendidikan GuIu Maclrasah Ibtidaiyah

Tarbiyah dan Iltru kcguman

LIPAYA GURU DALANI ]VIE\INGKATKAN
SII'AP DISIPLIN SISWA MELALUI KEGIATAN
APEL PAGI D] MIN PAJI] PONORO(iO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diu.jikan dalam ujian munaqosah

Tallggal, 2i Novernber 201 8

Nlengetahui.
Ketua

JurusanPendidikan Curu Madmsah Ibtidai_vah
Fakultas'l arbiyah Dan IlmuKeguruan

l'ernbimbing

a Islam Ponorogo

ot10t20t2



PENCESAIIAN

Skripsi ini atas nama saudara :

ALA SETIYABUDI
210614i58
Pendidikan Gulu Madrasah Ibtidaiyah
Tarbiyah dan Ilmu keguruan

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN STKAP DISIPLIN
SISWA MELALUI KECIATAN APEI, PAGI DI MIN PA'T]
PONOROCO

Telah dipertahanlGn pada sidang nunaqasah di Falultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institur
Agama lslam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum al
Tanggal : 7 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai persyamtan untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Guru
Madrasah lblidaiyah. pada :

Had

Tanggal

21 Desemb€r 2018
Dan Ilmu Keguuan

Agama Islam Negeri Ponorogo

1217199703t003

Nama

NIM

Fakultas

Judul

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITTIT AGAMA TSLAM NEGERI PONONOGO

2l Desember20lS

Ali Ba'ul Chusna. M.Si

Dr. Umi Rohmah, M.Pd.l

Wiwin Widyawati, M.Hum

Tim Penguji:

l. Ketua Sidang

2. Penguji I

3. Penguji II



1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, maka pendidikan sangat 

dibutuhkan bagi peserta didik guna menjadi manusia yang berkualitas untuk 

menghadapi perkembangan dan tantangan zaman yang akan datang, karena zaman 

sekarang ini begitu cepat dalam perubahan, khususnya dalam dunia pendidikan. 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuhkan potensi sumber 

daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan 

belajar mereka.1 Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk 

membentuk generasi muda yang siap menggantikan estafet generasi tua dalam 

rangka meraih masa depan yang cerah. Selain itu pendidikan sangat berperan 

mensosialisasikan kemampuan baru kepada mereka.2 

Pendidikan lebih menitik beratkan pada pembentukan dan pengembangan 

kepribadian, jadi mengandung pengertian yang luas sedangkan latihan atau training  

lebih menekankan pada pembentukan keterampilan atau skill.3 Pendidikan 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

                                                           
1Muhibin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2006) 1.  
2 Muhaimin, Konsep Pendidikan Islam (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), 9. 
3 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 55. 
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pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.4 

Guru dikenal dengan Al-Ustadz  dalam bahasa Arab, yang bertugas 

memberikan ilmu dalam majelis ta’lim. Artinya, yang memberikan ilmu. Pendapat 

klasik mengatakan bahwa guru pekerjaannya adalah mengajar (hanya menekankan 

pada satu titik tidak melihat sisi lain sebagai pendidik dan pelatih).5 

Seorang guru waktu mengajar selalu berusaha menciptakan suasana kelas 

yang meyenangkan. Suasana yanag menyenangkan mendorong gairah belajar yang 

tinggi. Salah satu masalah dalam menciptakan iklim belajar yang menyenangkan 

ialah masalah disiplin. Setiap kegiatan proses pembelajaran guru sering menghadapi 

perilaku siswa yang bermasalah.6 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu 

sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada putusan, perintah, dan 

peraturan yang berlaku. Dengan kata lain disiplin adalah sikap menaati peraturan dan 

ketentuan yang telah ditentukan tanpa pamrih.7 Disiplin sangat penting artinya bagi 

peserta didik. Karena itu, ia harus ditanamkan secara terus-menerus kepada peserta 

didik. Untuk itu guru dituntut untuk memiliki keterampilan dalam membina 

kedisiplinan peserta didik tersebut. Disiplin merupakan suatu latihan, pikiran, atau 

                                                           
4Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan 

Nasional Pasal 1 (PT. Kloang Klede putra timur bekerja sama dengan koperasi Primer Praja Mukti 

1 Departemen DalamNegeri)  3. 
5 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 23. 
6 Piet A. Sahertian, Konseop Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 145-146. 
7 Ngainun Naim, Character Bulding ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2012), 60. 



3 
 

 

badan, atau kemampuan moral untuk memperbaiki perilaku melalui metode- metode 

hukum.8 

Dalam suatu aktivitas yang ada di sekolah ada berbagai macam kegiatan 

yang dilakukan dan belum tentu itu semua akan berjalan dengan lancar. Terkadang 

dijumpai problem dan tantangan yang harus dihadapi oleh para guru. Diantaranya 

adalah masalah disiplin yang kerap dijumpai di lingkungan sekolah. Adanya 

perubahan dan tuntutan zaman mau tidak mau juga berpengaruh kepada kehidupan 

sosial, budaya, dan teknologi. 

Berdasarkan penjajakan awal peneliti melakukan penjajakan di sekolah MIN 

Paju Ponorogo peneliti menemukan sebuah kejanggalan terkait dengan kedisiplinan 

siswa, dari sini peneliti menyadari adanya sebuah masalah yang terkait dengan siswa 

yaitu berupa tingkat kedisiplinan yang kurang dimiliki oleh sebagian besar siswa di 

MIN Paju Ponorogo baik ketika di dalam kelas maupun di luar kelas. Seperti siswa 

yang datang terlambat, siswa yang memakai seragam sekolah namun tidak sesuai 

dengan sragam pada hari itu, keluar kelas saat jam pelajaran berlangsung, susah 

diatur ketika mengikuti jam pelajaran, keluar kelas ketika jam pelajaran berlangsung. 

Dari masalah-masalah tadi, peneliti terdorong untuk melakukan tindakan yaitu 

berupa penelitian yang bertujuan dapat membantu siswa dalam meningkatkan sikap 

disiplin. Sebenarnya sudah ada sebuah upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam 

menumbuhkan sikap kedisiplinan siswa, yang melibatkan para guru dalam kegiatan 

tersebut, yaitu dengan mengadakan  kegiatan apel rutin setiap pagi. Namun kegiatan 

tersebut belum dirasa cukup ampuh dalam mengatasi masalah yang ada pada siswa 

                                                           
8Syarifan Nurjan, Karakteristik Sekolah Unggul ( CV Duta Graha Pustaka, 2002), 123-

124. 
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yang berupa rendahnya sikap kedisiplinan, dari sinilah peneliti akan melakukan 

sebuah penelitian demi mengoptimalkan kegiatan apel pagi yang diharapkan dapat 

menjadi langkah yang efektif dalam meningkatkan sikap kedisiplian pada siswa. 

Diharapkan tak hanya siswa yang akan merasakan hasil dari penelitian tersebut, 

namun seluruh atribut yang ada di sekolah MIN Paju Ponorogo. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di MIN Paju Ponorogo dengan judul “Upaya Guru Dalam Meningkatkan 

Sikap Disiplin Siswa Melalui Kegiatan Apel Pagi di MIN Paju Ponorogo.9 

 

B. Fokus Penelitian 

 Agar diperoleh gambaran yang jelas dan terhindar dari interpretasi, serta 

mengingat kemampuan penulis, baik waktu, tenaga, materi, fasilitas,ilmu 

pengetahuan yang realitive terbatas, maka dalam penelitia ini penulis membahas 

tentang upaya guru dalam meningkatkan sikap disiplin siswa melalui kegiatan apel 

pagi di MIN Paju Ponorogo. 

 

C.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan sikap disiplin siswa melalui 

kegiatan apel pagi di MIN Paju Ponorogo? 

2. Apa faktor penunjang dan penghambat yang dihadapi guru dalam meningkatkan 

sikap disiplin siswa melalui kegiatan apel pagi di MIN Paju Ponorogo? 

 

                                                           
9Lihat Transkrip Observasi nomor : 01/O/24-4/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam meningkatkan sikap disiplin 

siswa melalui kegiatan apel pagi di MIN Paju Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat upaya guru dalam 

meningkatkan sikap disiplin siswa melalui kegiatan apel pagi di MIN Paju 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

  Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan tambahan ilmu bagi teman-

teman mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Ponorogo. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan upaya 

guru dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa melalui kegiatan apel pagi di 

MIN Paju Ponorogo. 

b. Bagi siswa dapat menambah motivasi dan semangat siswa sehingga sikap 

kedisiplinan akan meningkat. 
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c. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan serta pengalaman lebih baik terhadap ilmu pengetahuan 

terutama dalam dunia pendidikan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I: Pendahuluan 

    Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian,dan sistematika pembahasan. 

BAB II: Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori 

  Berisi landasan teori dan telaah pustaka yang berisi tentang landasan teori 

tentang upaya guru dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa, kedisiplinan, 

pengertian disiplin, macam-macam disiplin, faktor penunjang dan 

penghambat disiplin, upaya dalam menaningkatkan sikap disiplin. 

BAB III: Metode Penelitian 

  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 

 

BAB IV:  Deskripsi data 

  Meliputi deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. Data umum 

meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian, yaitu berbicara 

mengenai sekilas tentang keadaan MIN Paju Ponorogo. Sedangkan data 

khusus meliputi upaya guru dalam meningkatkan sikap disiplin siswa 
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melalui kegiatan apel pagi dan faktor penunjang maupun faktor 

penghambat yang dihadapi guru dalam meningkatkan sikap disiplin siswa 

di MIN Paju Ponorogo. 

BAB V :.Analisis Data 

Meliputi temuan-temuan dari hasil penelitian dan analisis dari hasil 

penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan upaya guru 

dalam meningkatkan sikap disiplin siswa melalui kegiatan apel pagi di 

MIN Paju Ponorogo. 

BAB VI : Penutup 

Meliputi simpulan dan saran. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan 

penulis mudah dalam melihat inti dari penelitian, sekaligus menindak 

lanjuti kasus yang diteliti. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Selain penelit telaah menjelaskan landasan teori yang dipakai sebagamana 

tersebut diatas, peneliti juga melakukan telaah pustaka terhadap hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang relevan. 

1. Skripsi karya Mohamad Sofi dengan judul “Upaya meningkatkan 

kedisiplinan Murid kelas VII dan VIII melalui Kegiatan Kepramukaan di 

Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo tahun 

ajaran 2011-2012” 

Adapun hasil penelitian ini adalah (a) Pelaksanaan kegiatan kepramukaan di 

Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo berjalan cukup 

baik sudah terorganisasi dengan cukup baik dan kegiatan yang diagendakan bias 

berjalan dengan baik.(b) Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kedisiplinan murid kelas VII dan VIII melalui kegiatan kepramukaan 

diantaranya adalah: pemberian materi kepramukaan, memberikan keteladanan, 

peraturan,pemberian hukuman, upacara,perkemahan, penjelajahan, gladian 

pimpinan regu, dan pelantikan. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Sofi 

hampir sama dengan yang dilakukan penulis, yang sama-sama mengkaji 

mengenai upaya peningkatan kedisiplinan melalui sebuah kegiatan. Akan tetapi 

terdapat perbedaan dalam penelitian ini, pada penelitian Mohamad sofi 

menggunakan kegiatan pramuka  di MTs Darul Huda sedangkan peneliti 

menggunakan kegiatan apel pagi di MIN Paju ponorogo. 
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2. Skripsi karya Ali Mustofa dengan judul “Upaya peningkatan kedisiplinan 

siswa melalui scoring (studi kasus di SMKN 1 Badegan Ponorogo 

tahunpelajaran 2008-2009)” 

Adapun hasil penelitian ini adalah (a) Dalam meningkatkan kedisiplinan sisiwa 

di sekolah, pihak SMKN 1 Badegan Ponorogo menerapkan system scoring, yaitu 

pemberian skor pada setiap pelanggaran. Hasil dari penerapan scoring ini dapat 

dirasakan oleh SMKN 1 Badegan Ponorogo, yaitu dengan adanya system 

tersebut pihak guru dan staf lebih bertanggung jawab serta lebih aktif. Pihak 

siswa juga lebih disiplin sehingga dalam mengikuti proses belajar mengajar bisa 

lebih fokus. (b) system scoring di SMKN 1 Badegan Ponorogo meningkatkan 

kedisiplinan siswa. Siswa di SMKN 1 Badegan Ponorogo sangat mentaati 

peraturan sekolah karena adanya system scoring. (c)pelaksanaan scoring di 

SMKN 1Badegan Ponorogo ini menjadi tanggung jawab sekolah secara umum 

tetapi secara khusus dan struktural ini menjadi tanggung jawab BP, tim Tadib, 

dan Wali kelas.Sistem scoring ini harus didukung  semua pihak termasuk orang 

tua, wali siswa, dan masyarakat sekitar sekolah Penelitian yang dilakukan oleh 

Ali Mustofa ,hampir sama dengan yang dilakukan penulis, yang sama-sama 

mengkaji mengenai meningkatkan kedisiplinan siswa. Akan tetapi terdapat 

perbedaan dalam penelitian ini, pada penelitian Ali Mustofa berjudul upaya 

peningkatan kedisiplinan siswa melaui pemberian scoring pada siswa SMKN 1 

Badegan, sedangkan penulis mengkaji upaya guru dalammeningkatkan sikap 

disiplin siswa melalui kegiatan apel pagi di MIN Paju ponorogo.. 
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B. Kajian Teori 

1. Pengertian upaya guru 

 Upaya adalah ikhtiar untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, 

mencari jalan keluar.10 Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada 

penyampaian materi pembelajaran , tetapi lebih dari itu, guru harus membentuk 

kompetensi dan pribadi peserta didik, terutama pada jam-jam sekolah, agar tidak 

terjadi penyimpangan perilaku atau tindakan yang indisiplin.Untuk kepentingan 

tersebut, dalam rangka mendisiplinkan peserta didik guru harus mampu menjadi 

pembimbing, contoh atau teladan, pengawas, pengendali seluruh perilaku peserta 

didik. 

 Sebagai pembimbing, guru harus berupaya untuk membimbing dan 

mengarahkan perilaku peserta didik kearah yang positif, dan menunjukkan 

pembelajaran. Sebagai contoh atau teladan, guru harus memperlihatkan perilaku 

disiplin yang baik kepada peserta didik, karena peserta didik akan berdisiplin 

kalau gurunya menunjukkan sikap disiplin. Sebagai pengawas, guru harus 

senatiasa mengawasi perilaku peserta didik, terutama pada jam-jam efektif 

sekolah, sehingga kalau terjadi pelanggaran terhadap disiplin dapat segera diatasi. 

Sebagi pengendali, guru harus mampu mengendalikan seluruh perilaku peseta 

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

alat pendidikan secara tepat waktku dan tepat sasaran,baik dalam memberikan 

hadiah maupun hukuman terhadap peserta didik.11 

                                                           
10Tim penyusun kamus, kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

pustaka,2015),1250 
11E. Mulyasa, Menjadi Guru Proesional (Bandung : PT. Remaja rosdakarya, 2009),173 
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 Peserta didik pada awalnya cenderung meneladani (meniru) guru atau 

pendidiknya. Sebagaimana yang dikatakan Al Bantani bahwa metode keteladanan 

yang paling berpengaruh dalam pendidikan manusia, karena individu manusia 

senang meniru terhadap orang yang dilihatnya.12 Dengan ini memberi contoh 

keteladanan yang baik kepada siswa agar mereka dapat berkembang baik fisik 

maupun mental. Keteladanan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi 

pendidikan.13 

 

2. Pengertian Disiplin 

   Dalam kamus besar bahasa indonesia, disiplin diartikan dengan tata tertib 

dan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib.14 Disiplin 

adalah suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam keadaan tertib, teratur 

dan semestinya, serta tidak ada suatu pelanggaran-pelanggaran baik secara 

langsung atau tidak langsung.15 

   Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu 

sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, 

dan peraturan yang berlaku. Di samping mengandung arti taat dan patuh pada 

peraturan, disiplin juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah 

pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, 

tanggung jawab atas tugas yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap 

                                                           
12Muhammad Rahman Aulia, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam 

(Jakarta:Ciputat Press. 2002). 120 

13 Kompri, Manajemen Sekolah Teori dan Praktek (Bandung: Alfabeta, 2014). 62 
14 Wiyani, Manajemen...., 159. 
15 Ibid., 173. 
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bidang keahlian yang ditekuni.16 Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa 

deskripsi perilaku disiplin:17 

a. Biasa mengerjakan sesuatu secara tertib, memanfaatkan waktu untuk 

melakukan kegiatan positif, belajar secara teratur, dan selalu mengerjakan 

sesuatu dengan penuh tanggung jawab. 

b. Selalu belajar dan bekerja keras, selalu melakukan pekerjaan dengan rasa 

penuh tanggung jawab dan teratur, selalu mengetahui segala peraturan dan 

mematuhi tata tertib dalam lingkungan pergaulan sosial, biasa menjaga 

ketertiban umum dan tata pergaulan secara tanggung jawab, selalu 

mematuhi norma-norma yang berlaku di sekolah, lingkungan keluarga 

maupun masyarakat untuk menjaga keutuhan hubungan sosial. 

c. Selalu menghargai waktu, selalu aktif melakukan kegiatan-kegiatan 

positif, biasa bekerja secara tuntas dan tanggung jawab, biasa mematuhi 

tata tertib, menjaga ketertiban umum dan lingkungan keluarga, biasa 

bekerja keras dan penuh rasa tanggung jawab, dan selalu menghindari 

untuk mengabaikan aturan. 

   Dengan disiplin para siswa bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan 

tertentu dan menjauhi larangan tertentu. Kesediaan semacam ini harus 

dipelajari dan harus secara sabar diterima dalam rangka memelihara 

kepentingan bersama atau memelihara kelancaran tugas-tugas sekolah. Satu 

                                                           
16 Naim, Character...., 142-143. 
17 Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter (Bandung: Refika Aditama, 

2017), 128. 
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keuntungan lain dari adanya disiplin adalah siswa belajar hidup dengan 

pembiasaan yang baik, posisitf, dan bermanfaat.18 

 

3. Bentuk-Bentuk Kedisiplinan 

Dalam konteks pembelajaran di sekolah, ada beberapa bentuk kedisiplinan, 

yaitu:19 

a. Hadir di ruangan tepat pada waktunya. 

Peserta didik yang sering terlambat hadir di ruang kelas akan ketinggalan 

dalam memperoleh pelajaran. 

b. Tata pergaulan di sekolah 

Sikap untuk mendisiplinkan dalam tata pergaulan di sekolah ini bisa 

diwujudkan dengan tindakan-tindakan menghormati semua orang yang 

bergabung di dalam sekolah, menghormati pendapat mereka, menjaga diri 

dari perbuatan-perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan agama, 

saling tolong-menolong dalam hal yang terpuji serta harus selalu bersikap 

terpuji. 

c. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan serentetan program sekolah, 

peserta didik juga dituntut berdisiplin atau aktif mengikutinya dengan 

mencurahkan segala potensi yang mereka miliki, baik bersifat fisik, 

mental, emosional, dan intelektual.  

 

                                                           
18 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung: Alfabeta, 2011), 94. 
19 Naim, Character...., 146. 
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d. Belajar di rumah 

Dengan kedisiplinan belajar di rumah peserta didik menjadi lebih ingat 

terhadap pelajaran yang telah dipelajari dan lebih siap untuk menghadapi 

pelajaran yang akan dihadapi atau yang akan diberikan oleh gurunya 

sehingga peserta didik akan lebih paham terhadap suatu pelajaran. 

 

4. Macam-macam Disiplin 

Ada tiga macam disiplin, yaitu sebagai berikut.20 

a. Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian. 

 Menurut kacamata konsep ini, peserta didik di sekolah dikatakan 

mempunyai disiplin tinggi manakala mau duduk tenang sambil 

memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. Peserta didik 

diharuskan mengiyakan saja terhadap  apa yang dikehendaki guru dan 

tidak boleh membantah. Dengan demikian, guru bebas memberikan 

tekanan kepada peserta didik, dan memang harus menekan peserta didik. 

Dengan demikian, peserta didik takut dan terpaksa mengikuti apa yang 

diingini oleh guru. 

b. Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive 

 Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan 

seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan di sekolah 

dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada peserta didik. Peserta didik 

dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu menurutnya baik. Konsep 

                                                           
20 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

173-174. 
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permissive ini merupakan antitesa dari konsep otoritarian. Keduanya 

sama-sama berada dalam kutub ekstrim 

. 

c. Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali 

atau kebebasan yang bertanggung jawab. 

 Disiplin demikian, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada 

peserta didik untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan itu, 

haruslah ia tanggung. Karena ia yang menabur maka dia pula yang 

menuai. Konsep ini merupakan konvergensi dari konsep otoritarian dan 

permissive di atas. Kebebasan ketiga ini juga lazim dikenal dengan 

kebebasan terbimbing. Terbimbing karena dalam menerapkan kebebasan 

tersebut, diaksentusikan kepada hal-hal yang konstruktif. Manakala arah 

tersebut berbalik atau berbelok ke hal-hal yang destruktif maka dibimbing 

kembali ke arah yang konstruktif. 

 

5. Prinsip-prinsip Disiplin Kelas 

 Prinsip-prinsip kemanusiaan dan demokrasi dalam menegakkan disiplin 

berfungsi sebagai petunjuk dan pengecek bagi para guru dalam mengambil 

kebijakan yang berhubungan dengan disiplin. Oleh karena itu, pendekatan disiplin 

yang dilakukan oleh para guru harus memperhatikan beberapa prinsip berikut ini, 

yaitu:21 

                                                           
21 Abdul Hadis, Psikologi dalam Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 87. 
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a. Menggambarkan prinsip-prinsip pedagogik dan hubungan kemanusiaan di 

kelas. 

b. Mengembangkan budaya disiplin di kelas dan mengembangkan 

profesionalisme guru dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin di 

dalam kelas. 

c. Merefleksikan tumbuhnya kepercayaan dan kontrol dari peserta didik 

dalam melaksanakan budaya disiplin di kelas. 

d. Menumbuhkembangkan kesungguhan untuk berbuat dan berinovasi dalam 

menegakkan budaya disiplin di kelas oleh para guru dan peserta didik di 

kelas. 

e. Menghindari perasaan tertekan dan rasa terpaksa pada diri guru dan 

peserta didik dalam menegakkan dan melaksanakan budaya disiplin di 

kelas. 

 

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan  

Adapun faktor yang mempengaruhi kedisiplinan adalah sebagai berikut:  

a. Faktor dari dalam( internal)  

 Faktor dari dalam ini berupa kesadaran dalam diri seseorang yang 

mendorong seseorang tersebut untuk menerapkan disiplin pada dirinya 

sendiri. 

b. Faktor Luar (Eksternal)  

 Faktor dari luar ini berasal dari selain faktor dalam, yakni meliputi:  

1) Lingkungan Keluarga  
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 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 seseorang berinteraksi.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 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.22 

 

2) Lingkungan Sekolah  

Selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah juga 

mempengaruhi kedisiplinan seorang anak. Di sekolah banyak cara 

yang dilakukan dalam menegakkan kedisiplinan. 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 di sekolah.23 

 

                                                           
22Moh. Shochibin, Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Mengembangkan Disiplin    

Diri (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000),10. 
23M. Furqon Hidayatulloh, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa 

(Surakarta: Yuma Pustaka,2010),46.  
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7.  Teknik Pembinaan dan Penerapan Disiplin di Sekolah.  

 Ada 3 teknik dalam membina disiplin yaitu : 

a. Teknik eksternal kontrol  

 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 hadiah. Hukuman diberikan kepada peserta didik 

yang tidak disiplin, sedangkan hadiah diberikan kepada peserta didik yang 

disiplin. 

b. Teknik Internal kontrol  

 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. 

c. Teknik Cooperative control  

 Merupakan teknik yang mana antara guru sebagai manajer dengan 

peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan 

disiplin.24 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Novan Ardy, Manajemen Kelas……, 162-164 
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8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Disiplin  

a. 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 factor teladan disiplin 

sangat penting bagi disiplin siswa.  

b. Lingkungan berdisiplin 

  Seseorang juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Bila berada 

dilingkungan berdisiplin, seseorang dapat terbawa oleh lingkungan tersebut. 

Salah satu cirri manusia adalah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. 

Dengan potensi adaptasi ini, ia dapat mempertahankan hidupnya.  

c. Latihan berdisiplin  

  Disiplin dapat dicapai dan dibentuk melalui proses latihan dan 

kebiasaan. Artinya, melakukan disiplin secara  berulang-ulang dan 

membiasakan dalam praktek praktek disiplin sehari-hari. Dengan latihan dan  

membiasakan diri, disiplin akan terbentuk dalam diri  siswa dan disiplin telah 

menjadi kebiasaan.25 

d. Motivasi 

Motivasi berpendapat bahwa penguatan adalah segala bentuk respon, baik 

verbal maupun nonverbal, yang diberikan guru terhadap tingkah laku siswa 

                                                           
25 Tulus Tu’u, Peran Disiplin PadaPerilaku dan Prestasi Siswa(Jakarta: PT. 

Grasindo,2004),  42-43. 
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untuk memberikan umpan balik atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau 

koreksi dan memotivasi siswa yang lain untuk berbuat hal yang sama seperti 

siswa yang diberikan penguatan tadi. Selanjutnya, Hasibuan juga menyatakan 

bahwa memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam 

merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan 

tingkah laku tersebut timbul kembali.26 

 

9. Urgensi Pembinaan Disiplin 

Fungsi utama disiplin adalah untuk mengajar mengendalikan diri dengan mudah, 

menghormati, dan mematuhi otoritas. Dalam mendidik peserta didik perlu 

disiplin, tegas dalam hal apa yang harus dilakukan. Disiplin perlu dibina pada diri 

peserta didik agar mereka dengan mudah dapat:27 

a. Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam dalam 

dirinya. 

b. Mengerti dengan segera untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya 

dan secara langsung mengerti larangan-larangan yang harus ditinggalkan. 

c. Mengerti dan dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. 

d. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya peringatan 

dari orang lain. 

 

 

                                                           
26 JJ Hasibuan  dan  Moedjiono, Proses Belajar Mengajar,  (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2008), 23.
 

27 Wiyani, Manajemen...., 162. 
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10. Pengertian apel pagi  

Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, 

terutama bagi anak–anak yang masih kecil. Anak–anak kecil belum  

menyadari apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam arti 

susila. Anak kecil juga belum mempunyai kewajiban–kewajiban yang harus 

dikerjakan seperti orang dewasa, tetapi mereka mempunyai hak untuk 

dipelihara, mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan pendidikan. Dalam 

soal ingatan, anak kecil cepat melupakan apa yang sudah dan baru saja 

terjadi. Perhatian mereka cepat dan mudah beralih kepada hal–hal yang baru, 

yang lain, yang disukainya. Apalagi anak–anak yang baru dilahirkan, hal itu 

semua belum ada sama sekali, atau setidaknya, belum sempurna sama 

sekali.28 

  Oleh karena itu, sebagai permulaan dan sebagai pangkal pendidikan, 

pembiasaan merupakan alat satu–satunya. Anak–anak dapat menurut dan taat 

terhadap peraturan–peraturan dengan jalan membiasakannya melakukan 

perbuatan–perbuatan yang baik, tidak hanya di rumah dan di sekolah, tetapi 

juga di tempat lain, kapan dan dimana saja. Pembiasaan yang baik penting 

artinya bagi pembentukan watak anak dan akan terus berpengaruh kepada 

anak hingga hari tuanya.29 

  Diakui memang, menanamkan kebisaan pada anak–anak adalah sukar. 

Ia kadang memerlukan waktu yang lama dalam siklus proses untuk 

                                                           
28 Syaiful Bahri Djmarah, Guru & Anak Didik: Dalam INteraksi Edukatif (Jakarta: 

Rineka Cipta,2010),185. 
29 Ibid, 186. 
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menjadikanya fungsional dalam diri anak . hasilnya luar biasa. Sesuatu yang 

telah menjadi kebiasaan akan senantiasa fungsional dalam diri anak. Oleh 

karena itu, segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan sukar untuk 

mengubahnya. Maka dari itu lebih baik orang tua atau guru menjaga anak– 

anak agar mempunyai kebiasaan–kebiasaan yang baik dari pada terlanjur 

memiliki kebiasaan–kebiasaan buruk.30 

Pembiasaan yang baik tidak tumbuh dengan sendirinya dan tidak pula 

bersumber pada diri dan pemikiran anak, tetapi hal itu disebabkan ada suatu 

perbuatan atau situasi yang sengaja diciptakan agar ditiru oleh anak. Di 

sekolah guru sebaiknya membiasakan diri untuk bersikap, berbuat, dan 

berkata kepada hal–hal yang baik saja. Semua sikap, perbuatan, dan perkata 

guru menjadi santapan rohani anak didik. Jadi kepribadian guru ikut 

menentukan terbentuknya watak anak didik.31 

  Bagi anak kecil pembiasaan ini sangat penting. Karena dengan 

pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di 

kemudian hari.32 Menurut Gagne dalam bukunya Oemar Hamalik, dikatakan 

bahwa belajar merupakan suatu proses dimana suatu organisasi berubah 

perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari pengertian tadi, pengalaman 

dapat diartikan sesuatu yang dialami oleh peserta didik dan termasuk dalam 

kategori pembiasaan. Karena dengan pembiasaan peserta didik akan 

                                                           
30 Ibid, 186-187. 
31Ibid, 187.  
32 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta:PT Bumi Aksara,2012)29. 
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mengalami suatu proses.33 Diantara pembiasaan yang bisa dilakukan di 

sekolah adalah disiplin dan mematuhi peraturan sekolah, terbiasa senyum 

ramah pada orang, dan kebiasaan–kebiasaan lain yang menjadi aktivitas 

sehari–hari.34 

  Ngainun Naim mengemukakan, bahwa harus terdapat proses yang tiada 

henti atau berkesinambungan dalam menumbuhkan karakter manusia. 

Kadang–kadang manusia berada dalam kondisi yang meliputi kebaikan, 

tetapi disaat yang lain, manusia berada dalam lingkaran keburukan. Tidak 

semua manusia mampu mempertahankan karakter diriya dalam dinamika 

kehidupan yang terus berkembang. Kadang, karakter baik yang telah 

tertanam kuat bias goyah. Dengan demikian menurut Ngainun karakter 

manusia biasa memang tidak selamanya kukuh. Hal ini menjadi indikasi 

bawasanya karakter harus selalu dijaga, dipertahankan dan ditumbuh–

kembangkan. Artinya, proses pengembangan karakter bukan proses yang 

sekali jadi, melainkan proses yang  terus menerus tiada henti.35 

  Dalam bukunya Zubaedi, menurut Prijosaksono bahwa transformasi diri 

90 hari akan mampu membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Dalam 

buku ini diuraikan bahwa ada lima prinsip trasformasi, yaitu: (1) meyakini  

dan mendayagunakan kekuatan dan anugerah Tuhan dalam diri; (2) membuat 

pilihan dan keputusan dalam diri; (3) melakukan kebiasaan baik secara 

terus– menerus dalam kehidupan ini; (4) mampu membangun interaksi 

                                                           
33 Ibid, 31. 
34 Ibid, 47. 
35 Ngainun  Naim,Character Bulding, (jogjakarta:PT AR-RUZZ MEDIA),57. 
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dengan orang lain; dan (5) mampu bekerja secara sinergis dan kreatif dengan 

orang lain dalam organisasi. Membangun karakter tidak cukup dengan 

membaca buku atau mengikuti pelatihan penuh selama satu minggu saja, 

namun dibutuhkan sebuah mekanisme pelatihan yang terarah dan tiada henti 

secara berkesinambung yang terarah dan tiada henti.36  

  Sekolah harus menerapkan totalitas pendidikan dengan mengandalkan 

keteladanan, penciptaan lingkungan dan pembiasaan melalui berbagai tugas 

dan kegiatan. Dengan demikian, seluruh apa yang dilihat, didengar, 

dirasakan, dan dikerjakan oleh siswa adalah bermuatan pendidikan karakter. 

Penciptaan milieu sangat penting agar pengaruh positif dalam mendidik 

karakter anak. Penciptaan lingkungan di sekolah dapat dilakukan melalui 

penugasan, pembiasaan, pelatihan, pengajaran, pengarahan, dan 

keteladanan.37 

  Supaya pembiasaan itu cepat tercapai dan baik hasilnya harus memenuhi 

beberapa syarat tertentu sebagai berikut: 

a. Mulailah pembiasaan itu sejak dini. Sejak awal anak harus dibiasakan 

melakukan hal–hal yang baik. Sebelum terlambat, berikan keteladanan 

yang baik, perlihatkan kebiasaan yang baik kepada anak. Sebab jika 

kebiasaan buruk yang sering anak perhatikan dan amati, maka kebiasaan 

itulah yang akan mereka tiru. 

b. Pembiasaan itu hendaknya terus–menerus (berulang–ulang), dijalankan 

                                                           
36Zubaedi, Desain Pendidikan Karaker: Konsep dan Aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 311.  
37Ibid,311.   
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secara teratur, sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang 

otomatis. Untuk itu dibutuhkan pengawasan sikap positif seluruh 

siswa.38 

c. Jangan memberi kesempatan kepada anak untuk melanggar pembiasaan 

yang telah ditetapkan. Jadi, pendidikan itu hendaklah konsekuen, 

bersikap tegas dan tetap teguh terhadap pendirian yang telah diambil. 

d. Pembiasaan itu pada akhirnya berdasarkan kata hati. Pembiasaan yang 

mula–mula mekanistik itu harus menjadi pembiasaan yang disertai kata 

hati anak itu sendiri.39 

  Komunikasi yang efektif harus dibangun dari sikap menghargai setiap 

individu yang menjadi sasaran pesan yang disampaikan. Rasa hormat dan 

saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam komunikasi  

dengan orang lain karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan 

dianggap penting. Jika komuikasi dibangun di atas rasa dan sikap saling 

menghargai dan menghormati, akan lahir kerja sama yang sinergis sehingga 

efektivitas kinerja seorang individu maupun organisasi sebagai sebuah tim 

dapat ditingkatkan.40 

  Apel pagi adalah salah satu tindak lanjut dari upaya penegakan 

kedisiplinan bagi siswa sebelum mengikuti proses belajar mengajar dalam 

kelas. Kegiatan apel pagi yang diselenggarakan secara rutin dan teratur 

bukan hanya memenuhi kewajiban semata. Teatapi mempunyai nilai yang 

                                                           
38 http://www.waspada.co.id/apel-pagi;tingkatkan-disiplin-pelajar.html 
39Syaiful Bahri Djamrah, Guru & Anak Didik: Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 188. 
40Ibid, 47.  
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sangat strategis dalam rangka membina atau mengembangkan sekaligus 

meningkatkan budaya belajar dan Kesempatan yang walaupun singkat pada 

apel pagi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi penting berkaitan 

dengan sekolah. Tata aturan apel pagi yang berlaku dalam baris berbaris 

yang jika dilaksanakan dengan benar adalah salah satu manfaat tersendiri 

yang dapat di petik dari apel pagi. Manfaat ini bisa kepada peserta didik dan 

bisa pula ke pendidik.41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 41 Https://www.kompasiana.com/mrasyidnur/550f3fa1813311d434bc5fa8/manfaat-apel-

tiap pagi-di-sekolah diakses pada diakses pada 30 Maret 2018 pukul 20.50 

https://www.kompasiana.com/mrasyidnur/550f3fa1813311d434bc5fa8/manfaat-apel-tiap
https://www.kompasiana.com/mrasyidnur/550f3fa1813311d434bc5fa8/manfaat-apel-tiap
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      BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Dalam hal ini jenis penelitian 

yang digunakan peneliti lapangan adalah studi kasus yaitu uraian dan penjelasan 

komperhensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu 

organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi 

kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin mengenai subjek yang 

diteliti.42Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena peneliti dapat meneliti 

terkait tentang kejadian aktivitas apel pagi di MIN Paju Ponorogo. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

 Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berprasenta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan 

skeneraionya.Sehingga dalam penelitian ini, seorang peneliti bertindak sebagai 

instrument kunci sekaligus pengumpulan data. Sedangkan instrument yang lain 

sebagai penunjang.43 

 

 

                                                           
42Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya,2003), 201.  
43Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 163.  
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3. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di sekolah MIN Paju Ponorogo Jl.KH Al- Muhtarom 

No. 8 Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.   

 

4. Sumber Data 

a. Data tentang upaya guru dalam meningkatkan sikap disiplin siswa melalui 

kegiatan apel pagi di MIN Paju Ponorogo. 

b. Data tentang faktor penunjang dan penghambat yang dihadapi guru dalam 

meningkatkan sikap disiplin siswa melalui kegiatan apel pagi di MIN Paju 

Ponorogo. 

  Sedangkan sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1) Kepala Sekolah MIN Paju Ponorogo. 

2) Bapak Ibu Guru MIN Paju Ponorogo. 

3) Siswa Siswi MIN PajuPonorogo. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi : 

a. Wawancara 

   Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 
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memberikanjawaban atas pertanyaan itu.44Wawancara kualitatif merupakan 

salah satu cara teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan 

metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti 

dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti. 

Tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa 

yang ditanyakan pada informasi bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas 

waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan juga masa 

mendatang. Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya, 

peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa., 

tanpa terikat oleh suatu suasana pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya.45 Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan,dimana pihakyang diajak wawancara dimintai 

pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan.i46 

 

 

 

 

                                                           
44Ibid, 135  
45Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif(Yogyakarta: Ar-

ruzz Media,2012).176  
46 Sugiyono, Metodologi Penelitian Peaaandidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2010),320. 
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b. Teknik Pengamatan 

  Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif pengamatan 

dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan 

Lincoln sebagai berikut ini.47  

Pertama pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. 

kedua pengamatan memungkinkan penelitian untuk melihat dan mengamati 

sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya. 

ketiga  pengamatan memungkinkan penelitian mencatat peristiwa dalam situasi 

yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan 

yang langsung diperoleh dari data,  

keempat sering terjadi ada kekurangan pada penelitian, jangan-jangan pada data 

yang dijaringnya ada yang keliru atau biasa.  

Kelima teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situai-

situasi yang rumit.  

Keenam, dalam kasusu-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak 

dimungkinkan., pengamatan menjadi alat yang sangat bermanfaat. 

Teknik ini digunakan untuk,memperoleh data : 

1) Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan sikap disiplin siswa 

melalui kegiatan apel pagi di MIN Paju Ponorogo? 

                                                           
47Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 

2009),174-175  
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2) Apa faktor penunjang dan penghambat yang dihadapi guru dalam 

meningkatkan sikap disiplin siswa melalui kegiatan apel pagi di 

MIN Paju Ponorogo 

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pengamatan terus 

terang atau tersamar. Artinya peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

menyatakan terusterang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan 

penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir 

tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus 

terang atau tersamar dalam observasi, hal ini dihindari kalau suatu data yang 

dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan bila dilakukan 

dengan terus terang, maka peneliti tidak diijinkan untuk melakukan 

observasi.48 

 

c. Teknik Dokumentasi 

  Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sumber 

non insane. Sumber ini terdiri dokumen dan rekaman, “Rekaman” sebagai 

setiap tulisan atau pertanyaan yang disiapkan oleh individu atau organisasi 

dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedangkan 

“Dokumentasi” digunakan untuk mengacu atau selain rekaman, yaitu tidak 

dipersiapkan secara khusus untuk tujuan, seperti surat-surat, buku catatan 

                                                           
48 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta,2010),228 
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harian khusus, foto dan sebagaimana.49 Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data : 

1) Profil, visi dan misi, struktur pengurus di MIN Paju Ponorogo. 

2) Nama Kepala Sekolah, Guru dan Pengurus di MIN Paju Ponorogo 

 

6. Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. 

Pada saat wawancara,peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis dirasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi, sampai tahap 

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman 

                                                           
49Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA,2007),18  

Pengumpulan Data 
Penyajian Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan 
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Analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Reduksi data Data  

 Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka 

jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalu reduksi data. Adapun data yang peneliti reduksikan 

menjadi sejarah MIN Paju Ponorogo, serta upaya yang dilakukan dalam 

memecahkan masalah tersebut. 

b. Display/Penyajian data 

  Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, 

hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan 

Huberman menyatakan bahwa ”Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif “. 

Adapun data yang peneliti sajikan meliputi Bagaimana upaya guru dalam 

menuningkatkan sikap disiplin siswa melelui kegiatan apel pagi dan apa faktor 

penunjang dan penghambatnya. 

c. Mengambil kesimpulan/verifikasi 

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

dan  verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikut. Apabila kesimpulan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 
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lapangan mengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.50   

 Adapun data yang peneliti simpulkan meliputi segala upaya guru dalam 

menumbuhkan sikap disiplin siswa melalu ikegiatan apel pagi dan solusi untuk  

menangani permasalahan tersebut. 

 

7. Pengecekan keabsahan Data 

  Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep 

kesahihan validitas dan keandalan realibilitas.51 Dalam keabsahan data diadakan 

pengecekan dengan teknik Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan atau 

yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data atau keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.52Ada empat triangulasi sebagai titik 

pemeriksa yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. 

Dari sini hal yang ingin dicapai peneliti dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil penelitian dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum degan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya. 

d. Membandingkan hasil wawancara denga isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

                                                           
50Ibid, 247-525  
51 Lexy J Meolong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2002), 171-177. 
52 Ibid, 178 



35 
 

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

 Tahap-tahap dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan tambah dengan tahap 

akhir dari penelitian yaitu penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi penyusunan rancangan penelitian, 

memilih lapangan, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

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

persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data kemudian dicatat dengan cermat, menulis peristiwa-peristiwa yang 

diamati kemudian menganalisa data lapangan secara intensif yang dilakukan 

setelah pelaksanaan penelitian selesai.  

c. Tahap analisa data, tahap ini dilakukan oleh penulis beriringan dengan tahap 

pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini penulis menyusun hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. untuk selanjutnya penulis melakukan analisa 

data dengan cara mengatur, mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, memilih yang penting dan membuat 

kesimpulan. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian, pada tahap ini peneliti 

menuangkan hasil penelitian dalam suatu bentuk laporan penelitian yang 

sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Sekolah/ Madrasah 

Berikut ini merupakanprofil sekolah MI Negeri Paju Ponorogo: 

1. Nama Madrasah    : MI Negeri Paju Ponorogo  

2. N.S.M      : 1111.350.20003 

3. N.I.S      : 6024729 

4. NPSN      : 2051040120510438 

5. Propinsi     : Jawa Timur  

6. Otonomi     :Daerah Kabupaten Ponorogo  

7. Kecamatan     : Ponorogo  

8. Desa/Kelurahan    : Paju  

9. Jalan dan nomor    : Jl.KH Al- Muhtarom No : 8  

10. Kodepos    : 63415  

11. Telp      : 0352 487864 

12. Daerah     : Pinggiran Kota  

13. Status Sekolah    : Negeri  

14. Akreditasi     : B  

15. Tahun Berdiri    : 1997  

16. Kegiatan Belajar Mengajar   : Pagi  

17. Bangunan Sekolah    : Milik Lembaga  

18. Luas Bangunan    : 427.40 m2 
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19. Jarak ke pusat kecamatan   : 3 km 

20. Jarak ke pusat kota    : 1.5 km  

21. Terletak pada lintasan   : Desa  

22. Jumlah Keanggotaan rayon / KKM  :14  madrasah  

23. Organisasi Penyelenggara   : Kementerian Agama  

24. Status Kepemilikan Tanah  :Tanah BMN dan tanah Wakaf 

 

2. Sejarah/ Identitas Sekolah/ Madrasah 

Lembaga pendidikan MIN Paju terletak lebih kurang 3 km dari Kota 

Ponorogo, tepatnya di kelurahan Paju Kecamatan Kota Ponorogo. Berada di 

atas area seluas 396 m2. 

MIN Paju berawal dari Madrasah Ibtidaiyah Fillial Bogem yang 

terletak di Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo, yang pada 

perkembangannya ternyata masyarakat lingkungan tidak ada perhatian 

terutama tidak adanya minat menyekolahkan putra putrinya ke madrasah. 

Sehingga sebagai alternatif pemecahan adalah harus relokasi di daerah lain. 

Alhamdulillah masih dalam wilayah kota, di Kelurahan Paju Ponorogo, 

Madrasah mendapatkan tanah waqaf dari ibu Rohmah untuk lokasi 

pembangunan madrasah. Pada tanggal 3 Februari 1997 madrasah ini telah 

berubah status menjadi Madrasah Negeri yaitu MIN Paju yang sekaligus satu-

satunya MIN pertama di wilayah Kecamatan Kota Ponorogo, namun masih 

bertempat di rumah ibu Rohmah. 
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Perkembangan gedung MIN Paju baru terealisir setelah perubahan 

status itu yaitu pada tahun 1998 yang mendapatkan dana dari APBN. Pada 

tahun 1999 mendapatkan dana kembali dari proyek Inpres TA 1998/1999 untuk 

pembangunan dua lokal (kelas) dan satu kantor. 

Sejak perubahan status menjadi negeri dan menempati gedung MIN 

Paju, sampai sekarang madrasah tetap eksis dalam menunjang program 

pemerintah untuk mengembangkan anak didik yang memiliki integritas 

kepribadian yang utuh, cerdas, terampil dan mampu menjadi uswatun 

khasanah ditengah - tengah masyarakat. 

Adapun yang menjadi latar belakang berdirinya MIN di Kecamatan 

Ponorogo ini adalah adanya tuntutan dan harapan masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan berciri khas Islam ditengah – tengah lingkungan 

masyarakat yang agamis. 

Dengan mengacu pada gambaran singkat dan latar belakang inilah kini 

MIN Paju telah berbenah diri untuk memenuhi segala harapan, tuntutan 

masyarakat agar nantinya MIN Paju menjadi madrasah yang berkualitas yang 

mendapat dukungan pemerintah maupun masyarakat sekitarnya. 
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3. Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga 

1. Visi MI Negeri Paju 

Berikut ini  visi dari lembaga sekolah MI Negeri Paju Ponorogo: 

‘’TERWUJUD NYA MADRASAH YANG BERKUALITAS 

BERWAWASAN ISLAMI ‘’ 

Indikator: 

a. Tenaga Pendidik dan Kependidikan berkualitas berwawasan islami.  

b. Output lulusan berkualitas mampu menerapkan nilai-nilai dalam 

lingkungan hidupnya.  

c. Output lulusan berkualitas ditandai dengan keunggulan prestasi dalam 

US dan UAM, Kemampuan bahasa Arab/Inggris, olah raga dan seni.  

d. Peserta didik mampu bersaing dalam perlombaan baik bidang 

akademik maupun non akademik.  

e. Tercipta lingkungan madrasah aman, nyaman, bersih, sehat, dan indah 

bernuasa islami. 

f. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang 

lengkap.  

g. Terjadinya peningkatan kualitas setiap elemen terkait dari waktu ke 

waktu. 
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2. Misi MI Negeri Paju 

Berikut ini misi dari lembaga sekolah MI Negeri Paju Ponorogo: 

a. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 

b. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dan 

berkualitas. 

c. Mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan potensi dan 

talenta yang dimiliki dengan melaksanakan pembelajaran dan 

bimbingan secara efektif, baik dalam intra maupun ekstrakurikuler. 

d. Membudayakan dan menanamkan akhlaq Al-Karimah semua subyek. 

e. Mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris untuk 

anak-anak. 

f. Membantu dan memfasilitasi setiap siswa untuk mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya (khususnya bidang seni dan olah 

raga) sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal. 

g. Menumbuhkan semangat keunggulan kualitas secara intensif kepada 

seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non 

akademik. 

h. Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, nyaman, bersih, sehat 

dan indah bernuansa islami.  

i. Menerapkan manajemen partisipasif melibatkan seluruh warga 

madrasah dan komite madrasah. 
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3. Tujuan MI Negeri Paju Ponorogo 

Berikut ini beberapa tujuan lembaga MI Negeri Paju : 

a. Tujuan Pendidikan Dasar  

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dirumuskan 

mengacu pada tujuan umum pendidikan. Adapun tujuan umum 

pendidikan dasar adalah mletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri 

dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.  

Mengacu pada tujuan umum tersebut, dapat dijabarkan tujuan 

pendidikan sebagai berikut : 

1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia. 

2) Meningkatkan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kemampuan serta didik. 

3) Membekali peserta didik dengan pengetahuan yang memadai agar 

dapat melanjutkan kejenjang  pendidikan yang lebih tinggi. 

4) Mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan nasional.  

5) Mengembangkan ilmu pengetahuan, tehnologi, dan seni. 

6) Menunjang kelestarian dan keragaman  budaya.  

7) Mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan gender. 

8) Mengembangkan Visi, Misi, tujuan sekolah kondisi dan ciri khas 

sekolah. 
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b. Tujuan Pendidikan Madrasah  

Dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah dirumuskan 

serta  kondisi di madrasah. Tujuan madrasah yang ingin dicapai pada 

tahun pelajaran 2017/2018 adalah sebagai berikut  : 

1) Terwujudnya peserta didik yang meningkat pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikapnya sesuai dengan  kompetensi  inti. 

2) Terlaksananya proses belajar mengajar dan bimbingan secara aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan dengan  pendekatan  saintifik 

untuk mencapai Kl 1 (Sikap spiritual). 

3) Kl 2 (Sikap Sosial), Kl 3 (Pengetahuan), dan KL 4 (Keterampilan) 

pada kelas I dan IV.   

4) Terlaksananya kegiatan pengembangan  diri dalam bidang seni 

sehingga memiliki tim kesenian yang siap pakai, baik tingkat 

Madrasah, Kecamatan, Kabupaten, maupun Provinsi. 

5) Meningkatkan kegiatan keagamaan di lingkungan madrasah, sholat 

dhuha, jamaah sholat zhuhur, tadaraus al-Qur’an, kaligrafi, dan 

tartil al- Qur’an. 

6) Meningkatkan kegiatan kepedulian sosial di lingkungan madrasah 

bhakti sosial dan jum’at peduli, 90% lulusan MIN Paju dapat 

diterima di SMP/MTS/pondok pesantren favorit di wilayah 

Kabupaten Ponorogo  dan sekitarnya.  

7) Berprestasi dalam berbagai lomba akademis maupun non akademis 

di tingkat Kabupaten. 
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8) Meningkatkan manajemen partisipatif warga madrasah, 

diterapkannya manajemen pengendalian mutu madrasah, terjadi 

peningkatan animo siswa baru, dan peningkatan kualitas dengan 

nilai B pada akreditasi madrasah. 

9) Madrasah mampu memberikan layanan penunjang pendidikan, 

Perpustakaan, Laboratorium, Koperasi, unit kesehatan 

sekolah(UKS), Bimbingan Konseling, Kantin, Mushola secara 

maksimal. 

10) 99 % siswa memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan 

kewajiban ibadah wajib dan bertindak sesuai ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari.  

11) Menjadikan Madrasah Adiwiyata yang bercita postif yang menjadi 

pilihan Masyarakat. 

c. Tujuan Pengembangan Kurikulum 

Tujuan Pengembangan Kurikulum Madrasah Negeri Paju 

Ponorogo ini untuk memberikan acuan kepada kepala madrasah, guru, 

dan tenaga kependidikan lainnya yang ada di madrasah dalam 

megembangkan program-program yang dilaksanakan madrasah. 

Selain itu, Kurikulum ini disusun antara lain agar dapat 

memberi kesempatan peserta didik untuk : 

1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, 

2) belajar untuk memahami dan menghayati, 
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3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, 

4) belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan  

5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses 

belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

Hal yang tak kalah penting, melalui Kurikulum Madrasah 

Ibtidaiyah MIN Paju Ponorogo ini,madrasah dapat melaksanakan 

program pendidikannya sesuai dengan karakteristik, potensi, dan 

kebutuhan peserta didik.  Untuk itu, dalam pengembangannya, 

penyusunan Kurikulum melibatkan seluruh warga madrasah dengan 

berkoordinasi kepada pemangku kepentingan di lingkungan sekitar 

madrasah. 
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4. Struktur Organisasi 

Berikut ini merupakan struktur organisasi lembaga MI Negeri Paju Ponorogo : 

1. Komite Madrasah   : Nasukri 

2. Kepala Madrasah   : Syamsul Huda,S.Ag 

3. Unit Perpustakaan   : Arifatul Munfarida,S.Pd 

4. Tata Usaha    : Betty Dwi Yaniarti ,A.Ma 

5. Bidang Urusan  Kurikulum  : Agus Prayitno,S.Pd 

6. Bidang  Urusan kesiswaan  : Nur Gunawan Widodo,Se 

7. Bidang Urusan  Prasarana  : Riadi,S.Pd 

8. Bidang Urusan Humas  : Surtini,M.Pd.I 

9. Wali Kelas I    :Surtini,M.Pd.I 

10. Wali kelas II     : Khoirotul Muflikah ,S.Pd.I 

11. Wali Kelas III A   : Irfan Fuad Su’aedi,S.Pd.I 

12. Wali Kelas III B   : Umi Fadlililah , S.Ag 

13. Wali Kelas IV    : Siti Yuliani , S.Pd 

14. Wali Kelas V     : Agus Prayitno,S.Pd 

15. Wali Kelas VI A   : Nur Gunawan Widodo,Se 

16. Wali Kelas VI B   : Riadi,S.Pd 

17. Guru PAI    : Siti Fatimah, S.Ag 

18. Guru Bahasa Arab   : M.Yasin Ashari, S.Pd.I 

19. Guru Mulok    : Arifatul Munfarida,S.Pd 

20. Guru Pjok    : Saifuddin ,S.Pd 
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5. Sumber Daya Manusia 

Lihat Transkrip Dokumentasi nomor 05/D/5-04/2018 dalam penelitian ini. 

 

6. Siswa 

Lihat Transkrip Dokumentasi 06/D/5-04/2018 dalam penelitian ini. 

 

7. Sarana Prasarana 

Lihat Transkrip Dokumentasi 07/D/5-04/2018 dalam penelitian ini. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Tentang Upaya Guru Dalam Meningkatkan Sikap Disiplin 

Siswa Melalui Kegiatan Apel Pagi di MIN Paju Ponorogo 

Dalam proses perkembangan terhadap diri anak, tidak menutup 

kemungkinan terjadi masalah-masalah terhadap perkembangan anak-

anak tersebut. Seperti halnya pada masalah kedisiplinan. Dalam kegiatan 

belajar mengajar yang ada di MIN Paju Ponorogo masih banyak ditemui 

pelanggaran- pelanggaranyang terkait dengan kedisiplinan siswa 

diantaranya adalah siswa terlambat datang ke sekolah, menggunakan 

seragam sekolah yang tidak tepat pada waktunya, keluar kelas pada saat 

waktu kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung.  

Pendidikan di sekolah seharusnya memang bukan sekedar 

memberikan berbagai macam pengetahuan, melainkan pula harus bisa 

membentuk karakter siswanya. Aspek ini penting untuk direnungkan 

bersama karena realitas selama ini menunjukkan bahwa pembentukan 

karakter memang kurang mendapatkan apresiasi dan perhatian memadai. 

Konsentrasi guru lebih pada bagaimana siswa mendapat nilai yang 

memuaskan secara akademis. 
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Berdasarkan hasil observasi tentang kegiatan sehari- hari di MIN 

Paju Ponorogo ada beberapa upaya guru dalam menumbuhkan sikap 

disiplin siswa yang dapat dilihat dari hasil observasi sebagai berikut: 

“Selasa tanggal 24 April Tahun  2018 pukul 06.30 Siswa sudah 

nampak ramai, mereka berkumpul di lapangan untuk mengikuti 

kegiatan rutin setiap pagi yaitu kegiatan apel pagi,  tak terkecuali 

para guru juga mengikuti apel pagi, apel pagi ini diisi dengan 

berdoa serta sedikit nasehat yang disampaikan oleh bapak ibu guru, 

setelah apel pagi selesai murid- murid kembali ke kelas untuk 

membersihkan kelasnya masing- masing didampingi bapak atau 

ibu guru yang mengajar pada jam itu, setelah kegiatan bersih- 

bersih selesai semua murid masuk kelas, guru memberikan salam. 

Pelajaran pun dimulai, pukul 07.00. Anak- anak mulai istirahat 

pukul 0920, setelah itu pukul 09. 35 anak- anak melakukan shalat 

Dhuha dan hafalan surat yasin, hingga pukul 10.10 anak- anak 

kembali kedalam kelas dan memulai pelajaran kembali, sekitar 

pukul 11.20 anak- anak kembali istirahat lalu masuk kembali pukul 

11.35, setelah itu sekityar pukul 12. 45 anak- anak melaksanakan 

shlat Dhuhur berjam’ah . setelah shalat berjama’ah selesai anak- 

anak pulang pukul; 13.00.”53 

 

Salah satu upaya sekolah untuk membentuk karakter siswanya 

yaitu dengan cara melakukan pembiasaan kegiatan- kegiatan yang dapat 

membentuk karakter siswa, misalkan saja dalam membentuk karakter 

disiplin siswa dengan cara membiasakan bersalaman datang ke sekolah 

tepat waktu, berpakaian sesuai aturan sekolah, dan menaati peraturan yang 

ada di sekolah. Pada masa sekarang ini sekolah umum maupun yang 

berbasis agama Islam sudah banyak yang membiasakan kegiatan religius 

di sekolah seperti pembiasaan menghafal surat- surat pendek, shalat dhuha 

dan shalat dhuhur berjama’ah di sekolah serta masih banyak lagi yang 

lainnya, tergantung karakter apa yang ingin dibentuk oleh sekolah. 

                                                           
53 Lihat Transkrip observasi  nomor  : 01/O/24-4/2018  dalam lampian  penelitian ini. 
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Namun masih ada permasalahan yang harus dihadapi oleh guru 

terkait dengan pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh siswa.Hal 

sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Huda selaku kepala 

sekolah adalah sebagai berikut: : 

“Anak-anak masih ada yang sering terlambat datang ke sekolah, 

tidak memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, keluar kelas 

pada saat proses belajar mengajar, datang terlambat ketika sudah 

mulai shalat dhuha.kalaupun masih banyak pelanggaran yang 

dilakukan oleh siswa,menurut saya itu masih dalam tahap 

wajar”.54 

 

Hal ini Juga sesuai  hasil wawancara dengan  Bapak Agus Priyanto 

sebagai berikut : 

“Siswa disini masih banyak yang belum disiplin, perbuatan siswa 

yang tidak disiplin diantaranya sudah masuk waktu sholat, anak-

anak masih berkeliaran di luar Madrasah sehingga guru harus 

mencari anak tesebut. Kemudian masih meletakkan alat tulis 

ketika pulang juga masih berserakan. Padahal sudah ada tempat 

yang disediakan.”55 

 

Selain itu Bapak Irfan juga menyampaikan hal sebagai berikut : 

“Jadi yang melatar belakangi adanya kegiatan apelpagi di MIN 

paju ponorogo adalah bahwasannya madrasah tidak hanya 

mengembangkan salah satu kompetensi saja. Tapi seluruh 

kompetensi yang dimiliki oleh anak baik KI I spiritual, KI II 

spiritual,l KI III penetahuan, KI IV sosial.  Kompetensi- 

kompetensi tersebut selalu digalakkan oleh MIN Paju 

Ponorogo.”56 

                                                           
54 Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-04 /2018 dalam lampiran penelitian ini. 
55 Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-04 /2018dalam lampiran penelitian ini. 
56 Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/04-04 /2018 dalam lampiran penelitian ini. 
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Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kurangnya kedisiplinan 

pada anak adalah faktor internal dari dalam diri mereka. Kurangnya 

kesadaran bahwa sejatinya perilaku disiplin itu sangat penting 

menyebabkan siswa menjadi kurang disiplin. 

Karena masih banyaknya pelanggaran- pelanggaran kedisiplinan 

yang dilakukan oleh siswa MIN Paju Ponorogo upaya yang dilakukan oleh 

guru diantaranya yaitu dengan mengadakan kegiatan apel setiap pagi hari. 

Seperti  

Wawancara dengan Bapak Syamsul Huda sebagai Kepala Sekolah : 

“Kedisplinan anak yang masih kurang ini karena masih kurangnya 

perhatian orang tua siswa yang rata-rata bekerja sebagai petani, 

buruh tani, dan pedagang yang bekerja dari pagi sampai sore. 

Selanjutnya Ketika saya bertanya kepada siswa- siwi apakah 

sehabis maghrib orang tua kalian mendampingi kalian ketika 

belajar di rumah pada malam hari? Siswa mengatakan bahwa 

orang tua mereka belum pulang bekerja. Jadi dapat dikatakan 

bahwa ada faktor kurangnya perhatian orang tua yang 

mempengaruhi kurangnya kedisiplinan siswa- siswi disini.”57 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak SyamsulHuda selaku Kepala 

Sekolah: 

“Karena dengan apel pagi memang pertama kali harapan dari 

madrasah siswa datang ke madrasah dalam fikiran yang masih 

segar dan belum kelelahan,sehingga disitulahkesempatan 

madrasah untukmemberikan bimbingan, nasihat,  baik 

spiritual,sosial, moral yang dikemas dalam kegiatan apel pagi 

tersebut. Apel pagi di MIN Paju merupakan salah satu pembiasaan 

yang sudah tertulis di kurikulum. Apel pagi memiliki beberapa 

kegiatan motivasi, kegiatan yang tujuannya untuk membangun 

karakter siswa.”58 

 

                                                           
57 Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-04 /2018dalam lampiran penelitian ini. 
58 Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-04 /208 dalam lampiran penelitian ini. 
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a. Melalui  Teladan Guru 

Guru merupakan seorang tenaga pendidik yang mendidik seorang 

siswa melalui sebuah pembelajaran, dalam mendidik siswa guru tah 

hanya melalui sebuah pembelajaran saja,tapi melalui hal-hal lain 

seperti, motivasi, pembiasaan baik, dan juga melalui keteladanan yang 

diberikan seorang guru kepada siswa. Keteladanan merupakan bentuk 

nyata bagaimana seorang guru benar benar sorang pendidik yang 

selain mengajarkan ilmu melalui pembelajaran, juga memberikan 

teladan yang baik.Teladan guru sangat diperlukan dalam membentuk 

dan mempengaruhi berbagai prilaku siswa, karena guru menjadi 

panutan siswa dalam sebuah pembelajaran yang dilakukan seorang 

siswa ketika di sekolah, jika seorang guru dapat memberikan 

keteladanan yang baik, maka begitu pula siswa dapat meniru 

keteladanan yang baik pula seperti guru yang di anutnya. Hal ini juga 

didukung oleh pernyataan Bapak Irfan sebagai Guru Pembina apel 

sebagai berikut : 

“Jadi Bapak Ibu Guru disini berperan sebagai uswatun 

khasanah atau suri tauladan bagi anak-anak. Jadi pada saat 

kegiatan apel dimulai maka terlebih dahulu Bapak Ibu guru 

Memberikan contoh yaitu datang terlebih dahulu di sekolah. 

Kemudian juga membimbing putra putrid dalam hal yang 

wajib mereka taati di sekolah maupun di luar sekolah.”59 

 

Dari hasil wawancara di MIN Paju Ponorogo dapat diketahui 

bahwa guru merupakan figur panutan bagi anak-anak, apa yang 

                                                           
59Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/04-04 /2018dalam lampiran penelitian ini.  
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dilakukan oleh orang tua akan ditiru oleh anak, selain itu guru juga 

memberikan dukungan kepada setiap kegiatan yang anak lakukan 

dengan mendampinginya. Untuk melatih sikap disiplin 

“Karena dengan kegiatan ini diharapkan siswa yang datang 

masih dengan pikiran yang segar, belum kelelahan dan 

disitulah Madrasah berkesempatan untuk memberikan 

bimbingan nasihat, spiritual, sosial, dan dikemas dalam 

kegiatan apel tersebut.”60 

 

b. Melalui pemberian motivasi 

Motivasi sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, sebab 

adanya motivasi mendorong semangat belajar dan sebaliknya kurang 

adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar. Seorang siswa 

yang belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi tidak akan berhasil 

dengan maksimal. Guru harus memberikan perhatian maksimal 

kepada peserta didik, Khususnya bagi peseta didik yang memiliki 

tingkat kedisiplinan yang rendah. Dengan demikian motivasi memiliki 

peranan yang sangat penting bagi keberhasilan proses belajar 

mengajar dan memberikan semangat babi peserta didik sehingga dapat 

tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan 

wawancara yang dilakukan kepada Bapak Irfansebagai berikut : 

“Guru sebagi motivator, Karena dengan melalui motivasi maka 

anak akan paham betul tentang arti disiplin. Jika hanya dengan 

sebuah perilaku dan contoh, anak hanya tahu untuk melakukan 

disiplin tetapi tidak memahami apa itu arti disiplin. Maka dari 

itu seorang guru perlu memberikan pemahaman dan motivasi 

terhadap kedisiplinan supaya anak tersebut memahami apa itu 

                                                           
60 Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-04 /2018dalam lampiran penelitian ini.  
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kedisiplinan,  memahami dampak baik disiplin dan dampak 

buruk tidak disiplin.”61 

 

Selain program-program yang telah dirancang oleh pihak sekolah 

seperti yang telah disampaikan bapak kepala sekolah, para guru juga 

memberikan motivasi dan apresiasi sebagai metode peningkatan 

kedisiplinan siswa.hal ini sesuai wawancara dengan Agus sebagai 

Waka Kesiswaan sebagai berikut : 

“Kegiatan apel pagi ini sudah terjadwal mulai dari awal 

kegiatan kurikulum. Jadi setiap apel sudah ada jadwalnya, 

sudah ada pembinanya. Untuk apel pagi sudah diserahkan ke 

waka kesiswaan dan bekerjasama dengan guru. Sebelum 

kegiatan belajar anak dikumpulkam di lapangan, disiapkan, di 

ajak  berdo’a bersama. Di situ guru diberi kesempatan untuk 

memberi nasihat, motivasi, kuis pada siswa.”62 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/04-04 /20178dalam lampiran penelitian ini.   
62 Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/04-04 /2018 dalam lampiran penelitian ini. 
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2. Data Tentang Faktor Penunjang Dan Faktor Penghambat Upaya 

Guru Dalam Meningkatkan SikapDisiplin Siswa Melalui Kegiatan 

Apel Pagi di MIN Paju Ponorogo 

Secara umum upaya guru dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa 

melalui kegiatanapel pagi di MIN Paju Ponorogo mengalami masalah yang 

begitu berarti, meskipun demikian ada beberapa faktor pendukung dan ada 

pula faktor penghambat. 

a. Faktor Penunjang 

 Ada beberapa faktor penunjang dalam kegiatan apel pagi di 

MIN Paju Ponorogo. Berdasarkan wawancara dengan  Bapak Agus 

sebagai waka kurikulum berikut: 

“Faktor pendukungnya yaitu sarana prasarana yang memadai, 

wali murid yang mendukung seperti memberi motivasi dan 

juga inovasi yang telah dilakukan oleh guru agar siswa tidak 

bosan dalam mengikuti kegiatan apel pagi diantaranya adalah 

dengan menyisipkan permainan serta bercerita tentang perilaku 

yang islami kepada siswa.”63 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irfan menjelaskan 

bahwa faktor penunjang upaya guru dalam menumbuhkan sikap 

disiplin siswa melalui kegiatan apel pagi adalah sebagai berikut: 

“Faktor penunjang kegiatan ini antara lain, sound system untuk 

menguasai arena anak, menggunakan yel-yel, permainan, kuis, 

dan lain-lain. Jadi dengan berbagai macam kegiatan itula yang 

membuat kegiatan apel pagi ini tidak membuat siswa bosan.”64  

 

                                                           
63Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-04 /2018 dalam lampiran penelitian ini.  
64 Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/04-04 /2018 dalam lampiran penelitian ini. 
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b. Faktor penghambat 

Ada beberapa faktor penghambat upaya guru dalam 

meningkatkan sikap disiplin melalui kegiatan apel pagi di MIN Paju 

Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah 

MIN Paju Ponorogo Bapak Agus diperoleh informasi sebagai berikut  

“Faktor penghambatnya yatu kesadaran, kedewasaan, 

kemandirian, wali murid, lingkungan yang ditempati siswa dan 

bapak ibu guru tidak bias memantau siswa 24 jam dalam sehari 

Karena MIN Paju belum menerapkan sistem asrama.”65 
 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irfan sebagai 

berikut: 

“Penghambatnya yaitu kesadaran siswa kurang, kerjasama dari 

wali murid sehingga disiplin tersebut hanya dilatih ketika di 

sekolah saja. Padahal tujuan dari madrasah mengadakan 

kegiatan apel pagi tersebut adalah agar siswa memiliki 

kesadaran tentang pentingnya sebuah disiplin sehingga dapat 

menjadi sebuah kebiassan siswa.”66 
 

Salah satu faktor penghambat kegiatan apelpagi di MIN Paju 

Ponorogoyang lain dalah masih ada guru Pembina apelyang 

terlambat datang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Syamsul Huda 

sebagai berikut : 

“Jadi yang menjadi hambatan bukan hanya dari siswa itu 

sendiri tetapi terkadang datang dari guru, karena masih ada 

guru yang ketika diberi tugas untuk membina kegiatan 

apeltetapi datang tidak tepat waktuatau terlambat. Sehingga 

alokasi waktu yang ada akan berkurang karena keterlambatan 

tersebut.”67 

 

                                                           
65 Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/04-04 /2018 dalam lampiran penelitian ini. 
66 Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/04-04 /2018 dalam lampiran penelitian ini. 
67 Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-04 /2018 dalam lampiran penelitian ini. 



56 
 

 

  Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Zahra 

salah satu siswa MIN Paju Ponorogo sebagai berikut ; 

“Pernah karena saya bangun kesiangan dan bapak saya masih 

mengurusi adek dirumah yang masih kecil dan ibu saya masih 

memasak sehingga bapak saya terlambat mengantarkan saya 

ke sekolah.”68 

 

Selain faktor penghambat diatas, masih ditemui faktor 

penghambat yang lain, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan 

Izzi salah satu siswa di MIN Paju Ponorogo sebagai berikut : 

“Pernah karena orang tua saya lupa tidak membangunkan saya 

saya dan harus ibu saya belum memasak sehingga menunggu 

makanan matang untuk sarapan terlebih dahulu.”69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/05-04 /2018 dalam lampiran penelitian ini 
69Lihat transkrip wawancara nomor: 05/W/05-04 /2018 dalam lampiran penelitian ini  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Upaya Guru Dalam Meningkatkan Sikap Disiplin Siswa Melalui Kegiatan 

Apel Pagi di MIN Paju Ponorogo 

Sebagai pembimbing, guru harus berupaya untuk membimbing dan 

mengarahkan perilaku peserta didik kearah yang positif, dan menunjukkan 

pembelajaran. Sebagai contoh atau teladan, guru harus memperlihatkan 

perilaku disiplin yang baik kepada peserta didik, karena bagaimana peserta 

didik akan berdisiplin kalau gurunya tidak menunjukkan sikap disiplin. Sebagai 

pengawas, guru harus senatiasa mengawasi perilaku peserta didik, terutama 

pada jam-jam efektif sekolah, sehingga kalau terjadi pelnggaran terhadap 

disiplin dapat segera diatasi. Sebagi pengendali, guru harus mampu 

mengendalikan seluruh perilaku peseta didik di sekolah. Dalam hal ini guru 

harus mampu secara efektif menggunakan alat pendidikan secara tepat waktku 

dan tepat sasaran,baik dalam memberikan hadiah maupun hukuman terhadap 

peserta didik.70 

Berdasarkan dengan upaya guru di MIN Paju Ponorogo, guru tidak hanya 

memberikan pengetahuan dan pembelajaran di kelas. Hal ini sepertiyang 

diungkapkan Bapak Syamsul Huda bahwa, guru memberikan tauladan yang 

baik, memberikan motivasi kepada anak dan mengajarkan kedisiplinan anak 

                                                           
70 E. Mulyasa, Menjadi Guru Proesional (Bandung : PT. Remaja rosdakarya, 2009),173 
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melalui kegiatan apel pagi. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti 

menyatakan bahwa guru peduli dengan siswa sehingga tidak hanya 

menyampaikan pelajaran saja tapi juga mengajarkan kedisiplinan. Salah 

satunya yaitu melalui kegiatan apel pagi.  Disiplin adalah kepatuhan untuk 

menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk 

tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Di samping 

mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga mengandung arti 

kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat 

terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas yang diamanahkan, 

serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang ditekuni.71  

 Di MIN Paju Ponorogo Paju Ponorogo masih banyak ditemui 

pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian siswa. Bentuk bentuk 

pelanggaran yang dilakukan antara lain adalah datang ke sekolah tidak tepat 

waktu, memakai seragam sekolah bukan pada waktunya, tidak segera masuk ke 

kelas ketika bel sudah berbunyi, terlambat mengikuti shalat dhuha, siswa yang 

bermain di luar kelas ketika proses belajar mengajar sudah berlangsung.  

Maka dari itu di MIN Paju Ponorogo saling bekerjasama untuk 

meningkatkan sikap disiplin siswa. Sehingga dalam setiap kegiatan apel guru 

selalu memberikan inovasi pada kegiatan apel pagi tersebut. Hal itu dilakukan 

agar siswa tidak merasa jenuh terhadap kegiatan yang telah dirancang sejak 3 

tahun lalu tersebut. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa guru harus menjadi 

uswatun khasanah bagi para muridnya. Dalam kegiatan apel tersebut guru 

                                                           
71 Naim, Character...., 142-143. 
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harus memberi teladan, memberi motivasi dan lain sebagainya. Kedisiplinan 

siswa merupakan hal utama yang melatarbelakangi terbentuknya kegiatan apel 

pagi 

Hal tersebut juga yang membuat guru di MIN Paju Ponorogo menjadikan 

kegiatan apel ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan di hari Selasa 

hingga Jum’at. Selain kedisiplinan guru di MIN Paju Ponorogo juga ingin 

membina mental siswa melalui kegiatan apel pagi ini. Misal melalui kegiatan 

kuis, atau permainan siswa diajarkan tentang bagaimana harus bersikap di 

depan umum dengan baik. Dalam hal ini guru pula yang harus memberikan 

contoh untuk siswa agara mampu membandingkan sikap mana yang harus 

dilakukan siswa ketika menghadapi orang banyak.  

Karena di era saat ini banyak sekali anak kecil yang bersikap kurang sopan 

terhadap orang yang lebih tua. Hal tersebut sebenarnya bukan hanya berasal 

dari guru atau pendidikan bahkan pergaulan di sekolah. Namun, anak lebih 

banyak menerima pendidikan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Bagi 

orang tua anak yang belum mengerti bahwa usia tersebut masih rentan untuk 

mendapat pengaruh mungkin akan menimbulkan beberapa kesalahpahaman.  

Dengan berbagai latar belakang orang tua siswa di MIN Paju Ponorogo 

juga tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak tersebut mendapat 

pendidikan yang bertolak belakang dengan pendidikan di sekolah. Hal tersebut 

sering membuat anak merasa bingung. Untuk menyikapi hal tersebut guru di 

MIN Paju Ponorogo berusaha untuk memberikan perhatian dan bimbingan 

lebih kepada para siswa tersebut. Kegiatan apel pagi di MIN Paju Ponorogo 
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mendapat apresiasi dari pihak guru maupun orang tua. Hal tersebut 

dikarenakan kegiatan apel pagi yang dilaksanakan tersebut merupakan agenda 

rutin yang telah tertulis di kurikulum.  

Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, 

terutama bagi anak–anak yang masih kecil. Anak–anak kecil belum  menyadari 

apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam arti susila. Anak 

kecil juga belum mempunyai kewajiban–kewajiban yang harus dikerjakan 

seperti orang dewasa, tetapi mereka mempunyai hak untuk dipelihara, 

mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan pendidikan. Dalam soal ingatan, 

anak kecil cepat melupakan apa yang sudah dan baru saja terjadi. Perhatian 

mereka cepat dan mudah beralih kepada hal–hal yang baru, yang lain, yang 

disukainya. Apalagi anak–anak yang baru dilahirkan, hal itu semua belum ada 

sama sekali, atau setidaknya, belum sempurna sama sekali.72 Oleh karena itu, 

sebagai permulaan dan sebagai pangkal pendidikan, pembiasaan merupakan 

alat satu–satunya. Anak–anak dapat menurut dan taat terhadap peraturan–

peraturan dengan jalan membiasakannya melakukan perbuatan–perbuatan yang 

baik, tidak hanya di rumah dan di sekolah, tetapi juga di tempat lain, kapan dan 

dimana saja. Pembiasaan yang baik penting artinya bagi pembentukan watak 

anak dan akan terus berpengaruh kepada anak hingga hari tuanya.73 

 Apel pagi adalah salah satu tindak lanjut dari upaya penegakan 

kedisiplinan bagi siswa sebelum mengikuti proses belajar mengajar dalam 

kelas. Kegiatan apel pagi yang diselenggarakan secara rutin dan teratur bukan 
                                                           
72 Syaiful Bahri Djmarah, Guru & Anak Didik: Dalam INteraksi Edukatif (Jakarta: Rineka 

Cipta,2010),185. 
73 Ibid, 186. 
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hanya memenuhi kewajiban semata. Tetapi mempunyai nilai yang sangat 

strategis dalam rangka membina atau mengembangkan sekaligus meningkatkan 

budaya belajar dan sikap positif seluruh siswa.74 Kesempatan yang walaupun 

singkat pada apel pagi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi 

penting berkaitan dengan sekolah. Tata aturan apel pagi yang berlaku dalam 

baris berbaris yang jika dilaksanakan dengan benar adalah salah satu manfaat 

tersendiri yang dapat di petik dari apel pagi. Manfaat ini bisa kepada peserta 

didik dan bisa pula ke pendidik.75.   

  Teragendanya kegiatan apel pagi tersebut, membuat siswa menjadi lebih 

disiplin dan membuat guru lebih mudah untuk menanamkan pendidikan 

karater pada semua siswa. Hal tersebut karena suasana masih pagi dan siswa 

juga masih segar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dari kegiatan tersebut, 

upaya guru untuk menumbuhkan sikap disiplin kepada siswa antara lain 

memberi nasihat, motivasi, pelatihan mental, yang dikemas dalam kegiatan 

apel pagi. Selain kegiatan untuk mengembangkan sikap, apel pagi di MIN 

Paju Ponorogo juga mengemas kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan 

spiritual dengan memberikan cerita islami dalam setiap kesempatan apel 

pagi. 

 

 

                                                           
74 http://www.waspada.co.id/apel-pagi;tingkatkan-disiplin-pelajar.html 
75 http:;//mrasyidnur.blogspot.com/2013/09/tradisi-apel-pagi.html 



62 
 

 

B. Faktor penunjang dan faktor penghambat Upaya Guru dalam 

menumbuhkan sikap disiplin siswa Melalui Kegiatan Apel Pagi di MIN 

Paju Ponorogo 

Kegiatan apel pagi di MIN Paju Ponorogo yang dilaksanakan selama 20 

menit sebelum pelajaran berlangsung merupakan pembiasaan yang dipilih oleh 

pihak guru untuk menumbukan sikap disiplin dan pedidikan karakter kepada 

siswa. Hal tersebut di pilih karena sarana yag efektif dalam memberi 

bimbingan yang menyenangkan kepada seluruh siswa. Kegiatan yang telah 

terlaksana selama 3 tahun tersebut juga memiliki faktor penghambat dan 

penunjang. Salah satu faktor penghambat berjalannya kegiatan apel pagi 

sebagai upaya untuk menumbuhkan sikap disiplin siswa adalah guru pembina 

apel yang datang terlambat. Karena keterlambatan tersebut bisa mengurangi 

alokasi waktu yang telah disediakan, sehingga apel tidak bias berjalan secara 

semestinya 

Faktor penghambat yang lain menurut narasumber dari MIN Paju 

Ponorogo adalah sekolah yang belum memiliki asrama. Sehingga pendidikan 

yang diperoleh anak kurang maksimal menurut beberapa guru. Seperti yang 

telah dijelaskan di atas bahwa anak mendapatkan pendidikan bukan hanya dari 

sekolah namun lebih banyak dari lingkungan sekitar yang memberikan 

berbagai macam pengaruh. Sehingga guru harus ekstra dalam memberikan 

bimbingan terhadap siswanya.  

 Selain itu ada faktor pengambat lain yang  menjadikan upaya guru dalam 

menumbuhkan sikap disiplin siswa melalui kegiatan apel pagi di MIN Paju 
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ponorogo yakni faktor yang ada dalam diri siswa sendiri dan juga faktor dari 

orang tuayang kurang disiplin pula. Dalam membangun karakter siswa 

memang tidaklah mudah. Namun, selain faktor penghambat terdapat faktor 

penunjang sehingga kegiatan apel pagi di MIN Paju Ponorogo dapat berjalan 

dengan lancar.Ketika guru harus mengkondisikan siswa yang berjumlah 179 

tersebut tidak cukup hanya dengan menggunakan satu dua teriakan. Namun 

untuk menunjang penguasaan arena apel pagi maka guru menggunakan sound 

sistem atau pengeras suara. Hal tersebut agar mempermudah guru dalam 

memberikan perintah kepada siswa untuk berkumpul. Selain menggunakan 

pengeras suara, waka kesiswaan yang bekerjasama dengan guru selalu 

merancang kegiatan dalam apel tersebut. Perancangan kegiatan dilakukan agar 

materi apel yang diberikan terstruktur dengan rapi. Sehingga siswa yang diberi 

pengarahan pun dapat mengerti dan mengikuti dengan baik.  

Agar kegiatan apel pagi yang dilaksanakan tidak monoton dan hanya 

sekedar berkumpul saja, waka kesiswaan dan guru memberikan beberapa 

kegiatan seperti kuis,permainan, yel-yel.. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan 

agar siswa di MIN Paju Ponorogo tidak merasa bosan dengan kegiatan apel 

pagi. Dengan adanya kegiatan apel pagi, kedisiplinan siswa semakin 

meningkat. Hal tersebut karena kegiatan di MIN Paju Ponorogo terus 

berproses, dan memiliki hasil yang baik. Kekreatifan pihak sekolah dalam 

mengemas kegiatan apel pagi membuat siswa menjadi lebih bersemangat 

ketika sekolah. Sehingga saat ini keterlambatan masuk sekolah sudah bisa 

dikurangi dengan kegiatan tersebut 
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Dalam kegiatan apel pagi guru memberikan inovasi yang dikemas dalam 

cerita dan motivasi  agar siswa tidak cepat jenuh dan tidak cepat melupakan 

bimbingan yang telah diberikan oleh pihak guru. Sehingga kegiatan dalam apel 

pagi tersebut dapat dikatakan berhasil dan mampu mewujudkan pengembangan 

pengetahuan mulai dari KI 1 sampai KI 4  hingga dibawa ke lingkungan sekitar 

siswa. Sehingga anak-anak terebut tidak cepat terpengaruh lingkungan 

sekitarnya.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul Upaya 

guru dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa melalui kegiatan apel pagi 

di MIN Paju Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan apel pagi di MIN Paju Ponorogo merupakan upaya guru 

dalam menumbuhkan sikap disiplin kepada siswa. Kegiatan tersebut 

berlangsung selama kurang lebih 20 menit dari jam 0630 – 06.50. 

Dalam kegiatan apel tersebut berisi berbagai macam kegiatan yang 

dirancang, diantaranya motivasi kepada siswa, yel-yel, cerita islami, 

kuis, permainan dan lain-lain. 

2. Faktor penduk upaya guru dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa 

melalui kegiatan apel pagi di MIN Paju ponorogo adalah sarana dan 

prasarana seperti sound system untuk menguasai arena dan juga 

inovasi yang kegiatan yang ada di dalamapel pagi sehingga siswa tidak 

bosan dalam mengikuti kegiatantersebut. Selain faktor  pendukung ini 

terdapat juga faktor yang menghambat yaitu guru yang bertugas 

sebagai Pembina apel datang tidak tepat waktu sehingga apel tidak 

dapat berjalan sesuai alokasi waktu yang telah ditentukan, sekolah 

yang belum asrama sehingga guru tidak bisa memantau kedisiplinan 
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siswa, faktor keluarga yang kurang disiplin sehingga berdampak 

kepada anak dimana kebiasaan tersebut di bawa anak ke sekolah. 

 

B. Saran  

Dari temuan penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang 

ditujukan kepada: 

1. Kepala sekolah MIN Paju Ponorogo 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh kepala sekolah sebagai 

tambahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam kegiatan 

pembelajaran terutama kegiatanapel pagi di MIN Paju Ponorogo. 

2. Bagi Guru 

a. Guru dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengembangkan cerita  dalam kegiatan apel 

pagi. 

b. Guru hendaknya menujukkan sikap disiplin kepada  siswa karena 

hakikatnya apa yang dilakukan oleh guru akan ditiru oleh siswa. 

c. Guru hendaknya memberikan penegasan kepada siswa yang 

melakukan pelanggaran kedisiplinan dengan cara memberikan 

hukuman yang bersifat mendidik. 
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3. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya lebih meningkatkan kedisiplinan dalam dirinya 

dalam hal apapun baik di dalam maupun diluar lingkungan 

sekolah. 

b. Siswa hendaknya meneladadi sikap disiplin yang telah dilakukan 

oleh Guru. 

c. Siswa hendaknya selalu optimis, giat dan sungguh-sungguh dalam 

mengikuti apel pagi. 
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