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ABSTRAK 
 

Rohmah, Siti Umi. 2019. Implementasi Sistem Monitoring Tata Tertib (Simonta) 
dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 
2018-2019. Skripsi. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Muhammad Thoyib, M.Pd. 

Kata Kunci: Sistem Informasi, Skor Pelanggaran, Sistem Monitoring Tata 
Tertib (Simonta) 

Menciptakan suasana sekolah yang tertib dan disiplin sangatlah penting, 
oleh karena itu perlu adanya sebuah peraturan tata tertib yang mengatur pola 
tingkah laku siswa di sekolah. Namun, seiring berkembangnya pola tingkah laku 
siswa, pelanggaran terhadap peraturan tata tertib sekolahpun sering terjadi 
khususnya di SMK Negeri 2 Ponorogo. Dalam rangka untuk membantu kinerja 
guru BK dan waka Kesiswaan, maka tim Tata Tertib (Tatib) di bawah unit kerja 
waka kesiswaan merancang sistem informasi yaitu Sistem Monitoring Tata Tertib 
(Simonta) untuk menghitung skor pelanggaran di SMK Negeri 2 Ponorogo.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian 
dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana mekanisme sistem monitoring tata tertib 
(simonta) dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo 
tahun 2018-2019? (2) Bagaimana pelaksanaan sistem monitoring tata tertib 
(simonta) dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo 
tahun 2018-2019? (3) Bagaimana tindak lanjut hasil pelaksanaan sistem 
monitoring tata tertib (simonta) dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK 
Negeri 2 Ponorogo tahun 2018-2019? 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. 
Dan teknik yang dipilih dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan 
pengambilan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Mekanisme 
sistem monitoring tata tertib (simonta) dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di 
SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 2018-2019 yaitu apabila ada siswa yang terbukti 
melakukan pelanggaran tata tertib maka dari tim tata tertib maupun guru BK akan 
secara langsung menginput skor pelanggarannya kedalam aplikasi simonta. 
Adanya simonta ini bertujuan untuk memudahkan sekolah dalam memantau dan 
mengawasi tingkat disiplin siswa. (2) Dalam pelaksanaan sistem monitoring tata 
tertib (simonta) di SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 2018-2019 selama 2 semester 
sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih tetap ada beberapa masalah baik 
dari teknis Simonta maupun dari guru sendiri. Konsistensi dari semua pihak 
sangat diperlukan agar kedepannya Simonta ini bisa menjadi salah satu aplikasi 
unggulan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. (3) Tindak lanjut sistem 
monitoring tata tertib (simonta) dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK 
Negeri 2 Ponorogo tahun 2018-2019 ini terdapat beberapa fase/tahapan dalam 
penanganan pelanggaran siswa, penanganan yang dilakukan disesuaikan dengan 
ketegorinya (ringan, sedang, dan berat). 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam Undang-Undang Standar Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 diartikan sebagai usaha dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.1 

Rasulullah Saw bersabda: ”Tidak ada pemberiam orangtua kepada 

anaknya yang lebih utama dari pendidikan moral yang baik”. Dan dalam 

sabda yang lain Rasulullah Saw mengutarakan: “Sungguh, seorang 

mengajarkan moral kepada anaknya itu lebih baik daripada bersedekah 

dengan satu sho’ (dua telapak tangan/cukup untuk makan satu hari)”. 

Dalam hadis yang lain Rasullullah Saw bersabda: “Muliakanlah anak-

anakmu dan ajarilah mereka moralitas yang baik”.2 

Pentingnya pendidikan telah membawa manusia menuju peradaban 

suatu bangsa, pendidikan telah membawa pola pikir manusia yang lebih 

bernilai, pendidikan telah mengangkat harkat dan martabat bangsa dan 

                                                 
1 Imam Machali dan Ara Hidayat. The Handbook of Educational Management Teori dan 

Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 36. 
2 Diding Nurdin dan Imam Sibaweh, Pengelolaan Pendidikan dari Teori Menuju 

Implementasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 147.   
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negaranya, manusia telah mengubah tata kehidupannya dengan melalui 

proses-proses panjang suatu nilai dan pembentukan moralitas manusia. 

Pembangunan manusia dibidang pendidikan telah menentukan harapan dan 

cita-cita bangsanya, membentuk manusia yang seutuhnya, mengubah 

identitas kemanusiaannya, mengubah peranan diri dalam sosial 

kehidupannya. Mengubah kebudayaan dan mempertahankan kebudayaan 

tersebut dengan penuh makna dan sangat berarti, mengubah manusia sebagai 

manusia berpolitik dengan penuh kesantunan.3 

Permasalahan yang dialami para siswa di sekolah sering kali adalah 

masalah pendisiplinan, ini disebabkan karena sumber-sumber permasalahan 

siswa banyak yang terletak di sekolah dan luar sekolah. Kondisi 

permasalahan siswa terkait mengenai permasalahan tata tertib, tata karma, 

sopan santun, dan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan 

sosial.4  

Agar sekolah dapat berjalan dengan tertib, lancar dan benar-benar 

terintegrasi dalam suatu sistem kerja sama untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien. Hal yang paling penting dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah (MBS) adalah manajemen terhadap komponen-komponen 

sekolah itu sendiri. Sedikitnya terdapat tujuh komponen yang harus dikelola 

dengan baik yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, 

                                                 
3 Ibid., 230.   
4  Kristianto Andrean. “13 Siswa Dikeluarkan karena Sistem Poin, Siswa SMAN 70 

Resah”. Kompas. 30 September 2014. 
https://www.kompasiana.com/nengo/54f467847455137c2b6c89ea/efektifkah-sistem-poin-
pelanggaran-di-sekolah diakses 28 November 2018. 
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kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan hubungan sekolah 

dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan.5 

Disiplin diri merupakan aspek utama membentuk siswa pada dunia 

pendidikan dalam upaya mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan 

kecakapan, minat, pribadi dan hasil belajar, mewujudkan peserta didik 

berprilaku baik dan berprestasi dan mentaati tata tertib sekolah dalam upaya 

kegiatan pembelajaran siswa di sekolah berjalan dengan efektif dan efesien, 

bertanggung jawab dalam meletakkan dasar-dasar tata tertib. Upaya ini, 

secara esensial adalah penataan situasi dan kondisi yang baik dapat dijadikan 

dasar untuk berperilaku yang berdisiplin diri. Jika siswa mampu berdisiplin 

diri maka secara maknawi ia memiliki kemampuan untuk berbuat kearah 

yang lebih baik. 

Sekolah yang tertib, aman dan teratur merupakan prasyarat agar 

siswa dapat belajar dengan optimal. Kondisi semacam ini dapat terjadi jika 

disiplin di sekolah berjalan dengan baik. Kedisiplinan siswa dapat 

ditumbuhkan jika iklim sekolah menunjukkan kedisiplinan. Siswa baru akan 

segera segera menyesuaikan diri dengan situasi sekolah. Jika situasi sekolah 

disiplin, siswa akan ikut disiplin.6 

Sudah menjadi kesadaran bersama bahwa meningkatkan mutu 

pendidikan melalui disiplin merupakan salah satu tuntutan kebutuhan bangsa. 

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan 

kebutuhan tersebut, diantaranya adalah dengan dicanangkannya Gerakan 

                                                 
5 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 39.  
6 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung: Alfabeta), 97. 
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Disiplin Nasional (GDN). Mengenalkan ide-ide dan pendekatan serta cara-

cara baru dengan restrukturisasi dan rekayasa ulang, merupakan perwujudan 

dari upaya tersebut, kesemuanya itu disatukan dalam bentuk manajemen 

strategik dalam pembinaan disiplin siswa di sekolah.7 

Telah kita ketahui bahwa hampir semua sekolah tingkat menengah 

hingga atas menerapkan sistem skor dalam mengatasi tindak pelanggaran 

yang dilakukan siswa. Dimana sekolah menggunakan sistem skor sebagai 

tindakan preventif dan represif bagi siswa yang melanggar peraturan 

sekolah. Sistem skor sebagai tindakan preventif artinya sistem skor 

digunakan untuk mencegah siswa melakukan pelanggaran yang lebih jauh 

lagi, sedangkan sistem skor sebagai tindakan represif artinya sistem skor itu 

digunakan untuk menyadarkan siswa bahwa tindakan yang dilakukannya itu 

salah. 

Namun ketika kita lihat praktek di lapangan, skor dijadikan sebuah 

tolak ukur seberapa jauh kita telah melanggar peraturan sekolah dan pada 

jumlah skor tertentu kita akan mendapat sanksi yang “sebenarnya”. Disini 

kita patut mempertanyakan efisiensi dari sistem skor tersebut. Jika siswa 

memiliki keasadaran tinggi dan rasa malu jika melakukan pelanggaran, 

pastinya tidak akan ada sistem skor. Jika dilihat dari sudut pandang sekolah, 

sistem skor dIbuat untuk toleransi kepada siswa yang melanggar. Sistem 

skor tersebut menjadi semacam “gertakan” kepada siswa agar tidak 

                                                 
7 Ibid., 91.  
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mengulangi pelanggaran yang telah diperbuat. Skor dijadikan semacam 

kesempatan kedua untuk para siswa yang melakukan pelanggaran. 

Dalam prakteknya, Penggunaan sistem skor juga ditakutkan tidak 

dapat di jadikan sebuah patokan siswa yang melakukan pelanggaran, contoh 

kasus dikeluarkannya siswa SMA 70 karena melakukan bullying kepada 

teman-temannya. Kebijakan mengeluarkan 13 orang siswa kelas XII SMAN 

70, Bulungan, Jakarta Selatan, akibat dugaan bullying, meresahkan siswa-

siswa lainnya. Karena dalam kasus ini siswa yang berprestasi maupun yang 

aktif di sekolah juga ikut dikeluarkan.8 

Melihat kasus diatas dinilai tidak tepat sasaran karena memang ada 

beberapa siswa yang berprestasi juga ikut terlibat, hal ini dikarenakan sistem 

skor yang mengakumulasi kesalahan kecil yang membuat batasan skor yang 

didapatkan telah melampaui batas. Oleh karena itu, kita harus selalu 

memantau efisiensi kinerja sistem skor yang ada di setiap sekolah. Bila 

sistem skor tidak berjalan sesuai dengan tujuannya, sia-sia sudah kita telah 

menguras tenaga kita untuk membentuk sistem skor. Maka sia-sia sudah 

kertas yang digunakan untuk mencatat skor yang diterima siswa. Jadi, 

walaupun siswa mendapat skor, guru BK harus tetap memberi sanksi tetapi 

dengan mempertimbangkan alasan mengapa mereka melakukan pelanggaran 

itu dan menciptakan situasi yang tidak memungkinkan seorang siswa untuk 

melakukan pelanggaran.9 

                                                 
8  Kristianto, “13 Siswa Dikeluarkan karena Sistem Poin, Siswa SMAN 70 Resah”. 

Kompas. 30 September 2014.  
9 Ibid., 
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Melihat banyak kasus yang serupa di beberapa sekolah, kurang 

efektifnya pemberian sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang hanya 

berdasarkan akumulasi pemberian skor dan pencatatan secara manual 

muncul beberapa masalah seperti yang disebutkan di atas. Salah satu inovasi 

yang mulai diterapkan di sekolah adalah dengan pemanfaatan sistem 

informasi yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pihak 

sekolah dalam menentukan kebijakan dalam hal kedisiplinan siswa.  

Pemilihan teknologi yang tepat dalam pendidikan memungkinkan 

untuk lahirnya berbagai alternatif bentuk kelembagaan baru, yang 

menyediakan fasilitas belajar yang interaktif dan memadai. Kriteria 

pemanfaatan teknologi dalam pendidikan antara lain, berkenaan dengan 

kompabilitas antara sarana dan teknologi yang ada, stimulasi perkembangan 

teknologi dan ilmu pengetahuan serta mampu memacu usaha meningkatkan 

mutu pendidikan.10 Sejalan dengan hal itu SMK Negeri 2 Ponorogo sudah 

menerapkan salah satu implementasi pemanfaatan teknologi dalam 

pengelolaan peserta didik adalah dengan adanya sistem monitoring tata 

tertib (Simonta). 

Ketika peneliti melakukan kegiatan magang II tanggal 17 September 

-19 Oktober 2018 di SMK Negeri 2 Ponorogo. Peneliti melihat fenomena 

unik yaitu dalam rangka untuk memantau tingkat kedisiplinan dan 

pelanggaran tata tertib siswa SMK Negeri 2 Ponorogo ini mempunyai sistem 

monitoring tata tertib (Simonta) yaitu suatu aplikasi yang berfungsi untuk 

                                                 
10  Donni Juni dan Sonny Suntan Sentiana, Manajemen dan Supervisi Pendidikan 

(Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), 39.   
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mencatat setiap skor yang dilanggar oleh siswa yang dipantau langsung oleh 

staf kesiswaan dan BK. Dalam aplikasi ini siswa akan mengetahui 

bagaimana tingkat skor yang dimiliki. Hasil dari akumulasi skor tersebut 

akan membantu BK memberikan sanksi untuk memberikan efek jera bagi 

siswa yang melanggar. Dengan adanya Simonta ini akan memudahkan bagi 

pihak sekolah mengawasi kedisiplinan siswa sehingga siswa akan merasa 

selalu waspada apabila akan melanggar tata tertib karena langsung diawasi 

oleh staf kesiswaan dan BK sekolah. Dalam pelaksanaan selama 2 semester 

ini Sistem monitoring tata tertib (Simonta) sudah berjalan dengan baik dan 

cukup efektif untuk menekan tingkat pelanggaran siswa. Namun tidak bisa 

dipungkiri masih ada kendala dalam proses implementasinya baik dari teknis 

Simonta itu sendiri maupun dari guru di SMK Negeri 2 Ponorogo.11  

  Hal tersebut menarik bagi peneliti untuk dikaji lebih lanjut 

mengingat kondisi sekolah di SMK Negeri 2 Ponorogo merupakan satu 

sekolah yang telah menerapkan sistem informasi manajemen dalam hal 

monitoring tata tertib siswa.  Maka berdasarkan latar belakang di atas 

penulis mencoba untuk mencermati dan mengetahui bagaimana 

implementasi Sistem monitoring tata tertib dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo. Penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Monitoring 

Tata Tertib (Simonta) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di 

SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 2018-2019” 

                                                 
11 Wawancara dengan Bapak Shaiful Abidin selaku Waka Kesiswaan di SMK Negeri 2 

Ponorogo pada tanggal 19 Oktober 2018. 
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B. Fokus Masalah 

SMK Negeri 2 Ponorogo adalah salah satu sekolah yang menganggap 

kedisiplinan peserta didik sebagai bagian yang tidak dipisahkan dengan 

proses pembelajaran di sekolah. Salah satu strategi yang digunakan di SMK 

Negeri 2 untuk meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan 

menggunakan aplikasi  Sistem monitoring tata tertib (Simonta) yang dipantau 

langsung oleh staf kesiswaan dan BK. Selain untuk meningkatkan mutu 

pendidikan yang ada serta untuk mendayagunakan sistem informasi 

manajamen yang ada di sekolah. Adapun pada penelitian ini difokuskan pada 

implementasi Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 

Ponorogo yang mencakup: mekanisme, pelaksanaan, dan tindak lanjut 

penerapannya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme sistem monitoring tata tertib (Simonta) dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 2018-

2019? 

2. Bagaimana pelaksanaan sistem monitoring tata tertib (Simonta) dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 2018-

2019? 
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3. Bagaimana tindak lanjut hasil pelaksanaan sistem monitoring tata tertib 

(Simonta) dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 

Ponorogo tahun 2018-2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem monitoring tata tertib (Simonta) 

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 

2018-2019. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem monitoring tata tertib (Simonta) 

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 

2018-2019. 

3. Untuk mengetahui tindak lanjut hasil pelaksanaan sistem monitoring tata 

tertib (Simonta) dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 

Ponorogo tahun 2018-2019.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya kajian mengenai implementasi sistem monitoring 
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tata tertib (Simonta) dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK 

Negeri 2 Ponorogo. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi 

praktis, yaitu: 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pengetahuan tentang implementasi sistem monitoring 

tata tertib (Simonta) dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pengetahuan tentang pentingnya kedisiplinan di sekolah. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pengetahuan tentang implementasi sistem monitoring tata tertib yang 

diberlakukan oleh sekolah agar mereka selalu meningkatkan 

kedisiplinan dalam belajar di sekolah. 

d. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

penyelesaian studi S1 di jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. 
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F. Sistemika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam proposal ini, 

untuk memudahkan penyusunan proposal ini di bagi menjadi beberapa bab 

yag dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang sistematis, yaitu: 

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tinjauan secara global permasalahan 

yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan atau Kajian Teori, bab 

ini berfungsi sebagai alat penyusunan instrumen pengumpulan data (IPD). 

Yang berfungsi untuk mengetengahkan kerangka acuan teori yang digunakan 

sebagai landasan melakukan penelitian terdiri dari pengertian sistem 

informasi manajemen, sistem monitoring tata tertib (Simonta), pengertian 

kedisiplinan. 

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode yang 

digunakan peneliti yaitu pendekatan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV Temuan Data, bab ini berisi temuan tentang data umum dan 

data khusus. Data umum berisi tentang deskripsi singkat profil lokasi 

penelitian. Sedangkan data khusus berisi tentang temuan yang diperoleh dari 
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pengamatan dan atau hasil wawancara serta dokumentasi lainnya yang terkait 

dengan implementasi sistem monitoring tata tertib (Simonta) dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 2018-

2019. 

Bab V Pembahasan, bab ini yang memuat gagasan-gagasan peneliti 

terkait dengan implementasi sistem monitoring tata tertib (Simonta) dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 2018-

2019. Dalam bab ini berfungsi menafsirkan dan menjelaskan data hasil 

temuan di lapangan. 

Bab VI Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang  

berfungsi mempermudah pembaca dalam  menggambarkan intisari. Dalam 

bab ini berisi kesimpulan  yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan 

saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN ATAU KAJIAN TEORI  

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa kajian tentang kedisiplinan siswa telah diteliti oleh beberapa 

orang, diantaranya:  

1. Tesis oleh Yuliana Fadlilawati dengan judul “Manajemen Kedisiplinan 

Peserta Didik Berbasis Pendidikan Islam Studi Kasus di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Madiun”. Hasil penelitian ini menunjukkan, (a) 

manajemen kedisiplinan peserta didik berbasis pendidikan islam di MTsn 

1 Madiun dimulai dari planning, organizing, actuating, controlling, (b) 

cara penanggulangan masalah kedisiplinan peserta didik berbasis 

pendidikan Islam di MTsN 1 Madiun adalah dengan memberikan 

pembinaan, pengarahan, penyadaran pada diri peserta didik, pemberian 

sanksi, penanaman karakter sejak dini, menanamkan pada pembelajaran, 

motivasi, pemberian contoh, mencatat perilaku dalam kehidupan sehari-

hari, (c) hasil penerapan kedisiplinan berbasis pendidikan islam di MTsN 1 

Madiun adalah hasil penanaman kedisiplinan berbasis pendidikan islam 

bagi peserta didik sangat tampak.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Patmi Kasih dan Yuni Lestari pada tahun 

2015 dari Universitas Nusantara PGRI Kediri yang berjudul “Aplikasi 

Penghitung Skor Pelanggaran Siswa Sebagai Sistem Pendukung 
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Keputusan bagi Badan Konseling Sekolah dengan Simple Additive 

Weighting (Studi Kasus: SMK N 1 Tanah Grogot-Kaltim). Penelitian ini 

membahas mengenai: (a) Aplikasi penghitung skor kesalahan yang 

dirancang dengan menggunakan berbasis web dengan harapan dapat 

mempermudah hak akses yang dituju. (b) Aplikasi ini dirancang sebagai 

sistem pendukung keputusan bagi guru dan badan bimbingan konseling 

sekolah dengan tujuan untuk mempermudah Guru Bimbingan Konseling 

dalam penanganan siswa bermasalah guna menentukan skor kesalahan dan 

memperoleh data-data yang valid dengan menerapkan Fuzzy Multi 

AttrIbute Decision Making (FMADM), dan metode Simple Additive 

Weighting (SAW).  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Mulyanto dan Lia Ristina Program 

studi Manajemen Informatika, STMIK Cikarang yang berjudul “Penentuan 

Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Menggunakan Metode Simple 

Multi AttrIbute Rating Technique (Smart) Berbasis Php dan Mysql (Studi 

Kasus SMPN 10 Tambun Selatan)”. Penelitian ini membahas proses 

perancangan, implementasi, dan uji coba perangkat lunak menggunakan 

metode smart, yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (a) 

Penelitian ini menghasilkan sistem penentuan sanksi pelanggaran tata 

tertib sekolah yang dapat diterapkan pada SMPN 10 Tambun Selatan. (b) 

Dari pengujian perhitungan pelanggaran tata tertib sekolah dengan metode 

SMART, aplikasi ini dapat menentukan sanksi secara otomatis dan 

tindakan apa yang di ambil oleh pihak sekolah terhadap siswa yang 
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melanggar tata tertib sekolah. Sehingga tidak ada lagi penentuan sanksi 

yang tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan siswa. (c) Sistem 

penentuan sanksi ini dapat membuat laporan data siswa, laporan data guru, 

laporan data kelas, laporan kriteria pelanggaran, dan laporan data 

pelaggaran siswa dengan cepat, tepat dan akurat. 

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

sama-sama membahas tentang kedisiplinan siswa dan sistem yang 

membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah 

penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan fokus manajemen 

kedisiplinan peserta didik berbasis pendidikan islam, aplikasi penghitung 

skor pelanggaran siswa sebagai sistem pendukung keputusan bagi badan 

konseling sekolah dengan Simple Additive Weighting, dan penentuan 

sanksi pelanggaran tata tertib sekolah menggunakan metode simple multi 

attrIbute rating technique (smart). Sedangkan penelitian yang akan 

peneliti lakukan ini difokuskan pada implementasi sistem yang diterapkan 

di SMK Negeri 2 Ponorogo yaitu implementasi Sistem monitoring tata 

tertib (Simonta) dalam meningkatkan kedisiplinan siswa yang dilakukan 

oleh Waka Kesiswaan, guru Bimbingan Konseling dan Kepala Sekolah, 

sehingga dapat diketahui perbedaannya dengan penelitian yang pernah ada 

sebelumnya. 
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B. Kajian Teori  

1. Sistem Informasi Manajemen 

a. Sistem 

Menurut McLeod sistem adalah sekelompok elemen-elemen 

yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. 

Menurut McLeod tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen-

elemen yang sama, tetapi susunan dasarnya sama. Ada beberapa elemen 

yang membentuk sebuah sistem yaitu: tujuan, masukan, keluaran, batas, 

mekanisme pengendalian dan umpan balik dari lingkungan.12 

1) Tujuan, tujuan ini menjadi motivasi yang mengarahkan pada sistem 

karena tanpa tujuan yang jelas sistem menjadi tak terarah dan tak 

terkendali. 

2) Masukan, masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk 

kedalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. 

Masukan dapat berupa hal-hal berwujud maupun yang tak berwujud. 

Masukan berwujud adalah bahan mentah, sedangkan yang tidak 

berwujud adalah informasi. 

3) Proses, proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau 

transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih 

bernilai. 

4) Keluaran, keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan sistem 

dan keluaran dapat menjadi masukan untuk subsistem lain. 

                                                 
12 Yakub, Pengantar Sistem Informasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 3. 
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5) Batas, batas (boundary) adalah peSIMah dari sistem dan daerah di 

luar sistem. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup dan 

kemampuan sistem. 

6) Mekanisme pengendalian dan umpan balik, mekanisme 

pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan 

menggunakan umpan balik (feedback), sedangkan umpan balik ini 

digunakan untuk mengendalikan masukan maupun proses. 

Tujuannya untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan 

tujuan. 

7) Lingkungan, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar 

sistem.13 

b. Informasi  

Menurut Gordon B. Davis dalam buku “Sistem Informasi 

Manajemen” karya Ety Rochaety pengertian informasi yaitu data yang 

telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti penting bagi 

penerima dan memiliki nilai yang dIbutuhkan untuk proses 

pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang.14 

Sedangkan Infomasi menurut Budi Sutedjo merupakan hasil 

pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut 

menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan 

                                                 
13 Ibid., 4. 
14 Ety Rochaety, et. al. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Cet. 4 (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), 4. 
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yang relevan dan dIbutuhkan dalam pemahamann fakta-fakta yang 

ada.15   

Alter mengartikan sistem informasi sebagai kombinasi antara 

prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang 

diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. 

Sedangkan menurut Wilkinson mengartikan sistem informasi sebagai 

kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia, 

komputer) untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran 

(informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan.16 

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, 

teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses 

(data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu 

sasaran atau tujuan yang mudah dipahami.17 

Menurut English kegunaan dari sistem informasi setidaknya 

memiliki empat unsur penting, yaitu: 18 

1) Sebagai sarana untuk mengumpulkan atau menghasilkan informasi 

(salinan laporan), SIM berbagi informasi, survey, data operasi, 

catatan peralatan, catatan keselamatan, dan lain-lain). 

                                                 
15 Ibid.,  
16  Patmi Kasih, Yuni Lestari. Aplikasi Penghitung Point Pelanggaran Siswa Sebagai 

Sistem Pendukung Keputusan Bagi Badan Konseling Sekolah Dengan Simple Additive Weighting 
(Studi Kasus: SMK N 1 Tanah Grogot-Kaltim) Jurusan Teknik Informatika, Universitaws 
Nusantara PGRI Kediri fatkasih@gmail.com, yunilestari@gmail.com.  Nusantara of 
Engineering/Vol. 2/ No. 1/ISSN: 2355-6684, 59 

17 Ibid,. 
18  Onisimus Amtu, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah (Bandung: Cv. 

Alfabeta, 2011), 180.  
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2) Sebagai sebuah basis data (database) atau jaringan basis data untuk 

melayani sebagai perpustakaan informasi (analisis pemanfaatan 

biaya, catatan peralatan, catatan keselamatan, penjualan 

perpelanggan, produktivitas, penolakan, penyusutan, omset, dan lain-

lain). 

3) Sebagai cara untuk mengakses dan menggunakan informasi 

(terminal server, intranet, laporan berkala, dan lain-lain). 

4) Sebagai sebuah sistem untuk memastikan manajemen bekerja 

dengan baik sesuai dengan kegunaannya.  

c. Manajemen  

Menurut George R. Terry Secara umum dikatakan bahwa 

manajemen merupakan proses yang terdiri dari tinndakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia maupun sumber daya lainnya. Sedangkan menurut Stoner 

menyatakan bahwa manajemen merupakan pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengawasan antaranggota organisasi dengan 

menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.19 

Pada dasarnya dalam proses penggunaan sistem informasi, 

seorang manajer sebelumnya harus memahami posisi dari 

hierarki/tingkatan manajemen di mana dia berada, sebagaimana 

                                                 
19 Ety Rochaety, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, 4-5. 
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dikemukakan oleh Raymond McLeod bahwa tingkatan manajerial 

terdiri dari Strategic Planning Level (Top Management), Management 

Control Level (Middle Management), dan Operational Control Level 

(Lower Management). Posisi tersebut sangat berpengaruh terhadap 

sumber dan bentuk informasi yang dIbutuhkan oleh seorang manajer 

(pimpinan) sebagai bahan proses pengambilan keputusan. Sumber 

informasi dan bentuk informasi yang dIbutuhkan oleh seorang manajer 

berdasarkan hierarkinya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.20  

Top Management Environmental 

Middle Management  

Lower Management  Internal 

Gambar 2.1 Sumber informasi yang dibutuhkan setiap tingkatan manajemen 

Sumber informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer atau 

pimpinan lembaga pendidikan yang menduduki posisi paling atas 

cenderung lebih dari luar organisasi/lembaga pendidikan tersebut. 

Semakin rendah tingat manajerial seseorang maka lebih banyak 

dibutuhkan sumber informasi dari internal organisasi atau lembaga yang 

bersangkutan. Dengan demikian, pimpinan lembaga pendidikan yang 

menduduki posisi top manajemen semakin banyak untuk mencari 

sumber informasi dari eksternal organanisasi. Hal ini diperlukan untuk 

pengembangan organisasi, komparasi dengan lembaga pendidikan yang 

ada, mencari strategi baru untuk inovasi demi meningkatkan kapabilitas 

                                                 
20 Ibid., 5.  
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organisasi. Dengan demikian, lembaga pendidikan yang dipimpinannya 

memiliki daya saing yang tinggi untuk mempertahankan eksistensi 

dimasa depan.21  

d. Makna Sistem Informasi Manajemen 

Menurut McLeod, Sistem informasi manajemen adalah sebuah 

sistem manusia/mesin yang terpadu (integrated), untuk menyajikan 

informasi yang mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan 

keputusan dalam sebuah organisasi.22 Sedangkan menurut Capron sistem 

informasi manajemen (SIM) adalah sistem informasi yang digunakan 

untuk mendukung informasi yang diperlukan untuk semua kegiatan 

manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem berbasis 

komputer. Ini adalah alat yang sangat kuat tersedia bagi manajer untuk 

perencanaan, mengorganisir, mengeksekusi, pemantauan, mengontrol 

dan evaluasi operasi mereka secara efisien. SIM memfasilitasi 

komunikasi yang efektif.23 

SIM terdiri dari tiga komponen dasar: manajemen, informasi dan 

sistem. Terintegrasi penggunaan dari tiga komponen ini memungkinkan 

kejelasan dalam memahami isu-isu yang terlibat, dampak dari setiap 

komponen pada input independen lainnya tapi saling berhubungan satu 

sama lain. Keputusan yang diambil dengan cara ini patut dalam konteks 

                                                 
21 Ibid.,  
22 Ariesto Hadi Sutopo, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 96.   
23 Hassan Aldarbesti, J. P. Saxena, Management Information System for Education. 

 IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), www.iosrjournals.org, Volume 
4, Issue 1 Ver. IV (Feb. 2014), 38.   
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persyaratan bisnis. SIM memungkinkan untuk menerapkan pendekatan 

manajemen multi-disipliner, mempertimbangkan semua aspek yang 

berhubungan dengan operasi, keuangan, materi, perilaku, praktik dan 

kebijakan organisasi; Dan masalah komputer. Organisasi bekerja dengan 

cara holistik dengan bantuan SIM daripada pada segmen yang berbeda. 

Keputusan dalam segmen-segmen yang berbeda tanpa mengambil 

pendekatan holistik memiliki kemungkinan lebih besar kegagalan. Ada 

hal besar yang bisa dihindari dalam pemanfaatan sumber-sumber 

organisasi.24 

Definisi dari sistem informasi manajemen, istilah yang umum 

dikenal orang adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu 

(integrated) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi 

operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah 

organisas. 25  Sistem ini menggunakan perangkat keras dan perangkat 

lunak computer, prosedur, pedoman, model manajemen dan keputusan da 

sebuah data base. Sistem informasi ini menyediakan informasi yang 

bermanfaat bagi semua tingkatan manajemen. Informasi menggambarkan 

bagaimana organisasi atau suatu subsistem yang terjadi pada waktu 

lampau, sekarang dan yang akan datang, aktivitas yang dilakukan pada 

umumnya adalah: 26 

                                                 
24 Ibid.,  
25 Yosy Arisandy, et. al. Sistem Informasi Manajemen (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2017), 21. 
26 Ariesto Hadi Sutopo, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan, 96.  
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1) Planning, yaitu membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang 

untuk organisasi dan menentukan tujuan untuk membantu 

perencanaan. 

2) Organizing, menentukan bagaimana menggunakan sumber daya baik 

sumber daya manusia maupun material. 

3) Staffing, penyusunan personel dengan masing-masing posisi yang 

akan melaksanakan tugas directing, memberikan pengarahan atau 

intruksi agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar 

untuk mencapai tujuan. 

4) Controlling, memonitor kemajuan organnisasi agar dapat mencapai 

tujuannya.  

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian Sistem Informasi Manajemen adalah sistem informasi 

yang digunakan untuk mendukung informasi yang diperlukan untuk 

semua kegiatan manajemen yang berbasis komputer. 

 

2. Pengertian Sistem Monitoring Tata Tertib  

Menurut Budi Sutedjo, sistem adalah sekumpulan elemen yang 

saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam 

usaha mencapai suatu tujuan. Menurut McLeod jenis sistem secara 

umum terdiri atas sistem terbuka (open-loop system) dan sistem tertutup 

(close-loop system).27   

                                                 
27 Ety Rochaety, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, 3.  
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Gambar 2.2 Sistem Terbuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Sistem Tertutup 

Dari kedua jenis sistem tersebut dapat dibedakan secara jelas 

bahwa sistem terbuka tidak memiliki sasaran, kontrol mekanis, maupun 

umpan balik. Sedangkan untuk jenis sistem tertutup masing-masing 

memiliki sasaran yang jelas, pengendalian mekanis dan umpan balik.28 

Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk 

mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, 

dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung 

sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator 

                                                 
28 Ibid., 4. 
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monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada 

perencanaan program.  

Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat 

dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai 

pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada 

pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta 

sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. 

Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, 

yaitu: 29 

a. Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah tindakan 

administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

b. Pemeriksaan (auditing). Monitoring menetapkan apakah sumber dan 

layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah 

mencapai mereka. 

c. Laporan (accounting). Monitoring menghasilkan informasi yang 

membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat 

sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu 

tertentu. 

d. Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan informasi yang 

membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa 

antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok 
                                                 

29 Mercurius Broto Legowo, Sistem Monitoring dan Evaluasi ( Monev System ), 12 
October 2016, https://dosen.perbanas.id/sistem-monitoring-dan-evaluasi-monev-system/ diakses 
pada tanggal 3 Desember 2018.  
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e. Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan 

kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan 

data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. 

Suryosubroto mengatakan Tata tertib sekolah ialah ketentuan-

ketentuan yang kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi 

terhadap pelanggarannya. Sedangkan menurut Achmad Munib 

megemukakan bahwa tata tertib murid adalah bagian dari tata tertib 

sekolah, disamping itu masih ada tata tertib guru dan tata tertib 

administratif.30  

Kewajiban mentaati tata tertib sekolah adalah hal yang penting 

sebab merupakan bagian dari sistem persekolahan dan bukan sekedar 

sebagai kelengkapan sekolah. "Tata tertib sekolah adalah salah satu alat 

pendidikan preventif (pencegahan) yang bertujuan untuk menjaga agar 

hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran proses 

pembelajaran dapat dihindarkan". Tujuan diadakannya tata tertib salah 

satunya sesuai dengan yang tercantum dalam setiap butir tujuan tata 

tertib yaitu agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan 

kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah 

dapat berjalan lancar.31  

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa arti dari 

sistem monitoring tata tertib (Simonta) adalah suatu sistem yang 

                                                 
30 Ali Mulyanto dan Lia Ristina,  Penentuan Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Sekolah 

Menggunakan Metode Simple Multi AttrIbute Rating Technique (Smart) Berbasis Php Dan Mysql 
Studi Kasus SMPN 10 Tambun Selatan. Jurnal Informatika SIMANTIK Vol. 3 No. 1 Maret 2018, 
www.jurnal.stmikcikarang.ac.id diakses pada tanggal 2 Desember 2018 

31  Ibid., 
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memberikan informasi kepada pengelola program yang berkaitan dengan 

tata tertib yang ada di sekolah.  

3. Kedisiplinan Siswa 

a. Pengertian Kedisiplinan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, disiplin diartikan 

dengan tata tertib dan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan tau 

tata tertib.32 Istilah disiplin berasal dari bahasa latin “disciplina” yang 

menunjuk pada kegiatan belajar dan mengajar. Istilah tersebut sangat 

dekat dengan istilah bahasa inggris “Disciple” yang berarti mengikuti 

orang untuk belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Dalam 

kegiatan belajar tersebut, bawahan dilatih untuk patuh dan taat pada 

peraturan-peraturan yang dIbuat oleh pemimpin.33 

Dalam buku Al-Mushkilat As-Sulukiyah “inda Al-Atfal yang 

disadur dari buku At-Tiflu At-Tabi’i disebutkan: “Sesungguhnya 

membiasakan anak berdisiplin merupakan hal yang pokok dalam 

pembinaannya. Karena pemberian arahan yang baik dan penuh 

disiplin adalah pondasi dalam tarbiyah yang benar. Seorang murid 

membutuhkan kebebasan yang penuh untuk menunjukkan jati dirinya, 

disertai dirinya sikap adaptasi yang baik terhadap lingkungan 

sosialnya, agar ia bisa tumbuh dengan penuh tanggung jawab”.34 

                                                 
32 Hasan Alwi, et al. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 268.  
33 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa (Jakarta: PT Grasindo, 

2004), 30. 
34 Muhammad Nabil Kahzim, Mendidik Anak Tanpa Kekerasan terj. Abdi Pemi (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautasr, 2008), 32. 
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Dalam buku peran disiplin pada perilaku dan prestasi siswa 

yang mengutip dari buku William Halsey yang berjudul Macmillan 

Dictionary menyebutkan bahwa istilah bahasa Inggris lainnya, yakni 

discipline berarti: tertib, taat, atau mengendalikan tingkah laku, 

penguasaan diri, kendali diri; latihan membentuk, meluruskan atau 

menyempurnakan sesuatu, sebagai kemampuan mental atau karakter 

moral; hukuman yang diberikan untuk melatih atau memperbaiki; 

kumpulan atau sistem peraturan-peraturan bagi tingkah laku.35   

Dalam bahasa Indonesia istilah disiplin kerapkali terkait dan 

menyatu dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban 

mempunyai arti kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau 

tata tertib karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang 

dari luar darinya. Sebaliknya, istilah disiplin sebagai kepatuhan dan 

ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari 

dalam diri orang itu. Istilah tata tertib berarti perangkat peraturan yang 

berlaku untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur.  

Tim kelompok kerja Gerakan Disiplin Nasional 1995, 

merumuskan pengertian disiplin, sebagai berikut. 

Disiplin sebagai ketaatan terhadap peraturan dan norma 
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlaku, yang 
dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir batin, sehinga timbul rasa 
malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Perilaku tersebut diikuti berdasarkan  dan keyakinan bahwa hal 
itulah yang benar., dan  keinsyafan bahwa hal itu bermanfaat bagi 
dirinya dan masyarakat. Pada sisi lain, disiplin adalah alat untuk 
menciptakan perilaku dan tata tertib manusia sebagai pribadi maupun 

                                                 
35 Ibid., 
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sebagai kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, didiplin di sini berarti 
hukuman atau sanksi yang yang berbobot mengatur dan 
mengendalikan perilaku.36 

 

Ada tiga macam disiplin. Pertama, disiplin yang dibangun 

berdasarkan konsep otoritarian. Menurut kacamata konsep ini, peserta 

didid di sekolah dikatakan mempunyai disiplin yang tinggi manakala 

mau duduk tenang sambil memperhatikan uraian guru ketika sedang 

mengajar. Peserta didik diharuskan mengiyakan saja terhadap apa 

yang dikehendaki guru, tidak boleh membantah.37  

Kedua, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive. 

Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan 

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

dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada peserta didik. Peserta 

didik dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu menurutnya baik.  

Ketiga, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan 

yang terkendali atau kebebasan yang bertanggungjawab. Disiplin 

demikan, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik 

untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan itu, haruslah 

ia tanggung. Karena ia yang menabur maka ia pula yang akan 

menuai.38  

Perlunya disiplin adalah untuk mencegah terjadinya kehancuran. 

Mendisiplinkan dapat dianalogikan dengan kegiatan memerhatikan 
                                                 

36 Ibid., 
37 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

173 
38 Ibid., 174. 
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anak ke arah kemana ia akan pergi. Bila anak terlihat akan mengambil 

jalan yang salah atau akan tercebur ke selokan,kita perlu menarik 

lengannya atau memperingatkannya agar terhindar dari celaka.39  

Cara yang bisa dilakukan dalam mendisiplinkan anak bisa 

melalui ucapan maupun tindakan. Guru dan stakeholder yang ada di 

sekolah selain memberikan tata tertib berupa tulisan hendaknya juga 

memberikan ucapan yang berupa akan pentingnya kedisiplinan. Selain 

itu juga memberikan contoh dalam hal kedisiplinan maupun menaati 

tata tertib yang ada di sekolah. Pentingnya disiplin dalam membentuk 

individu yang berciri keunggulan:40 

1) Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa berhasil 

dalam belajarnya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali melanggar tata 

tertib sekolah pada umumnya terhambat optimalisasi potensi dan 

prestasinya. 

2) Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah juga kelas menjadi 

kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, 

disiplin memberi dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi 

proses pembelajaran.  

3) Orangtua senantiasa berharap di sekolah anak-anak dibiasakan 

dengan norma-norma, nilai kehidupan dan disiplin. Dengan 

                                                 
39 Ngainun Naim, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 
144.  

40 Tulus, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, 33. 
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demikian anak-anak dapat menjadi individu yang tertib, teratur dan 

disiplin. 

4) Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar 

dan kelak ketika bekerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, 

kepatuhan dan ketaatan merupakan prasyarat kesuksesan 

seseorang. 

Menurut pendapat Albert Einstein, mengatakan bahwa 

keberhasilan seseorang ditemtukan oleh 90% kegigihan dan kerja 

keras, sedangkan 10% oleh kecerdasannya. Sementara menurut 

Martina Sudibja mengatakan: Keberhasilan seseorang dalam bekerja, 

setelah menyelesaikan studinya, ditentukan 80% oleh sikap dan 

keterampilannya, sedangkan pengetahuan memberi kontrIbusi hanya 

sebesar 20%.41 

b. Fungsi Kedisiplinan 

Kedisiplinan sangat penting dan dIbutuhkan oleh setiap siswa. 

Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata 

kehidupan  berdisiplin yang akan mengantarkan seorang siswa sukses 

dalam belajar dan kelak ketika bekerja. Fungsi utama disiplin adalah 

untuk mengajar dan mengendalikan diri dengan mudah, menghormati 

dan mematuhi otoritas. Berikut adalah beberapa fungsi disiplin: 42 

1) Menata kehidupan bersama 

                                                 
41 Ibid., 37. 
42 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas Teori dan Aplikasi untuk Menciptakan Kelas 

yang Kondusif  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 162.  
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Fungsi disiplin adalah mengatur tata kehidupan manusia, 

dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat. Dengan begitu 

hubungan antara individu satu dengan yang lain menjadi baik dan 

lancar.  

2) Membangun kepribadian 

Lingkungan yang berdisiplin baik, akan berpengaruh 

terhadap kepribadian seseorang. Apalagi seorang siswa yang 

sedang tumbuh kepribadiannya, tentu lingkungan sekolah yang 

tertib, teratur, tenang, tenteram, sangat berperan dalam membangun 

kepribadian yang baik. 

3) Melatih kepribadian 

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan 

bedisiplin tidak terbentuk serta merta dalam waktu singkat. Namun, 

terbentuk melalui suatu proses yang membutuhkan waktu panjang. 

Salah satu proses untuk membentuk kepribadian tersebut dengan 

latihan 

4) Pemaksaan  

Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang 

untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan 

itu. Memang disiplin seperti ini masih dangkal. Akan tetapi, dengan 

pendampingan guru-guru, pemaksaan, pembiasaan dan latihan 

disiplin seperti itu dapat menyadarkan  siswa bahwa disiplin itu 

penting baginya. 
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5) Hukuman  

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal positif yang harus 

dilakukan oleh siswa. Sisi lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi 

yang melanggar tata tertib tersebut. Ancaman sanksi/hukuman 

sangat penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi 

siswa untuk menaati dan mematuhinya. 

6) Menciptakan lingkungan yang kondusif 

Peraturan sekolah yan dirancang dan diimplementasikan 

dengan baik, memberi pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai 

lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran, 

tanpa ketertiban, suasana kondusif bagi pembelajaran akan 

terganggu. Prestasi belajarpun ikut terganggu.43 

c. Pelanggaran Kedisiplinan 

Disiplin sebagai alat pendidikan berarti segala peraturan yang 

harus ditaati dan dilaksanakan. Maksudnya tiada lain kecuali untuk 

memperbaiki anak didik itu sendiri. Macam-macam disiplin menurut 

para ahli adalah sebagai berikut:44 

1) Disiplin Preventif (perintah dan larangan) 

Disiplin preventif adalah seperti perintah dan larangan yang 

ditujukan untuk menjaga anak agar mematuhi peraturan dan 

menjaganya dari pelanggaran. 

2) Disiplin Kuratif (Pemberian Ganjaran dan Hukuman) 
                                                 

43 Ibid., 38-44.  
44 Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN Po 

Press, 2007), 143. 
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Adapun disiplin kuratif dalam bentuk pemberian ganjaran 

pada anak yang berprestasi, juga dipandang terpuji untuk 

memotivasi dirinya dan teman-temannya untuk lebih bersemangat 

untuk berkompetisi dalam kebaikan dan berakhlak mulia. Dan 

ganjaran yang dipandang baik dalam alam pendidikan seperti 

pujian terhadap prestasi yang baik. Dan disiplin kuratif dalam 

bentuk hukuman tentunya diberikan kepada mereka yang 

melanggar peraturan yang ada dengan tujuan perbaikan baginya 

bukan atas dasar menyakiti atau balas dendam. 

Satu perbuatan tertentu senantiasa diilatarbelakangi oleh motif 

tertentu. Jadi, dibalik perbuatan seseorang pasti ada latar belakangnya. 

Ketika orang melakukan perbuatan tertentu, ada harapan yang ingin 

dicapai dan dicari. Menurut Tulus ada beberapa hal yang menjadi 

penyebab munculnya pelanggaran disiplin sekolah, yaitu: 45 

1) Disiplin sekolah yang kurang direncanakan dengan baik dan 

mantap. 

2) Perencanaan yang baik, tetapi implementasinya kurang baik dan 

kurang dimonitor oleh kepala sekolah. 

3) Penerapan disiplin yang tidak konsisten dan tidak konsekuen. 

4) Kebijakan kepala sekolah yang belum memprioritaskan 

meningkatkan dan pemantapan disiplin sekolah. 

                                                 
45 Ibid., 52-53. 
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5) Kurang kerja sama dan dukungan guru-guru dalam perencanaan 

dan implementasi disiplin sekolah. 

6) Kurangnya dukungan dan partisipasi orangtua dalam menangani 

disiplin sekolah, secara khusus siswa yang bermasalah. 

7) Siswa di sekolah tersebut banyak yang berasal dari siswa yang 

bermasalah dalam disiplin diri. Mereka cenderung melanggar dan 

mengabaikan tata tertib. 

Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin siswa kerap kali terjadi 

antara lain: bolos, tidak mengerjakan tugas dari guru, mengganggu 

kelas yang sedang belajar, menyontek, tidak memperhatikan pelajaran 

yang sedang dijelaskan oleh guru, terlambat hadir di sekolah, 

membawa rokok dan merokok di lingkungan sekolah, terlibat dalam 

penggunaan obat terlarang, perkelahian dan tawuran.  

d. Cara Penanggulangan Pelanggaran Kedisiplinan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan menurut 

Curwin dan Mendler dikategorikan penyebab masalah 

ketidakdisiplinan di sekolah menjadi dua, yaitu; penyebab di sekolah 

dan penyebab di luar sekolah. Menurut Curwin dan Mendler, sekolah 

telah menjadi tempat bertemunya peserta didik. Mereka menghabiskan 

sebagian besar waktu berkomunikasi satu sama lain, berpikir tentang 

satu sama lain, bertengkar terhadap satu sama laindan saling 
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menghakimi. Interaksi terus menerus ini menyebabkan lebih dari 

sosialisasi dan memiliki potensi ketidakdisiplinan peserta didik.46 

Penanggulangan pelanggaran kedisiplinan perlu dilaksanakan 

dengan hati-hati, demokratis dan edukatif. Cara-cara penanggulangan 

dilaksanakan secara bertahap dengan tetap memperhatikan jenis 

gangguan yang ada dan siapa pelakunya. Langkah tersebut mulai dari 

tahapan penyembuhan, dengan tetap bertumpu penekanan 

substansinya bukan pada pribadi peserta didik. Penanggulangan 

peserta didik dapat dilakukan dengan cara: 1) pengenalan peserta 

didik, 2) tindakan korektif yang meliputi: lakukan tindakan bukan 

ceramah, gunakan kontrol kerja, menyatakan peraturan dan 

konsekuensinya dengan jelas, dan 3) penyembuhan.47 

Berdasarkan Beberapa bentuk kedisiplinan yang telah 

disebutkan sebelumnya, kemudian dikemukakan teknik-teknik dalam 

pembinaan kedisiplinan, yaitu:48 

1) Teknik Inner Control  

Teknik ini disarankan untuk digunakan guru-guru dalam 

membina disiplin peserta didiknya. Teknik ini menumbuhkan 

kepekaan/penyadaran akan tata tertib dari pada akhirnya harus 

tumbuh dan berkembang dari dalam peserta didik itu sendiri. 

                                                 
46 Emmanuel Gyan, “Causes of Indisclipine and Measures of Improving Discipline in 

Senior Secondary School in Ghana: Case Study of a Senior Secondary School in Sunyani”. 
Education and Practice, 6. Diakses 8 januari 2019.  

47 Prihatin, Manajemen Peserta Didik, 97. 
48 Ibid., 
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Dengan kata lain peserta didik diharapkan dapat mengendalikan 

dirinya sendiri. 

2) Teknik External Control 

Teknik ini dalam menumbuhkan disiplin cenderung 

melakukan pengawasan (yang kadang perlu diperketat kalau perlu 

menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran). Hukuman 

diberikan kepada peserta didik yang tidak disiplin, sementara 

ganjaran diberikan kepada peserta didik yang mempunyai disiplin 

tinggi.  

3) Teknik Cooperative Control 

Dengan teknik ini, pembinaan disiplin dilakukan dengan 

bekerja sama antara guru dengan peserta didik serta stakeholder 

sekolah dalam mengendalikan situasi kedisiplinan.49  

                                                 
49 Ibid., 96. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kkualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai 

fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, 

fenomena-fenomena, dan tidak berupa angka-angka.50  

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah studi kasus yang dapat 

juga dianggap sebagai pendekatam luas dalam penelitian kualitatif. Ide 

pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke “lapangan” untuk 

mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan 

alamiah. Dalam hal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan 

pengamatan peran serta peneliti di lapangan biasanya membuat catatan secara 

ekstensif yang kemudian dIbuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai 

cara. 51  Dalam studi kasus, digunakan berbagai teknik pengumpulan data 

seperti wawancara, observasi, studi dokumenter semuanya difokuskan untuk 

mendapatkan kesatuan data dan kesimpulan. 52   Studi kasus memusatkan 

perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subjek yang 

diselidiki terdiri dari satu unit (kesatuan unit) yang dipandang sebagai 
                                                 

50 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT: Remaja Rosda 
Karya, 2014, 2). 

51 Ibid., 26. 
52  M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 62. 
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kasus.53  

B. Kehadiran Peneliti 

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia 

sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, 

penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.  

Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. 

Instrumen selain peneliti juga pedoman wawancara, pedoman observasi dan 

sebagainya, tetapi fungsinya sebatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai 

instrumen. Pengertian instrumen di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari 

keseluruhan proses penelitian.54 

Pada penelitian ini peneliti sebagai pengamat aktivitas, pewawancara 

dan observatory subjek penelitian langsung hadir ke SMK Negeri 2 

Ponorogo. Peneliti memasuki dan memahami latar penelitian mulai 

mengambil data dengan melakukan wawancara dengan kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, dan guru. Observasi  juga  dilakukan  dengan mengamati isi 

dokumen guna memperoleh informasi yang terjadi di waktu sebelum peneliti 

hadir atau kejadian-kejadian disaat peneliti sedang tidak berada di sekolah. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Ponorogo, Jalan Laks 

Yos Sudarso No. 21 A Ponorogo, pada bulan Februari-April tahun 2019. 

Peneliti memilih tempat di SMK Negeri 2 Ponorogo, dengan beberapa 

pertimbangan yaitu SMK Negeri 2 Ponorogo merupakan salah satu sekolah 

                                                 
53 Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Cet 3 (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 30.  
54 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 168. 
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kejuruan negeri yang menjadi favorit masyarakat karena lulusannya bisa 

langsung bekerja hal ini sesuai dengan harapan orangtua atau wali murid yang 

menginkan putra-putrinya langsung bekerja setelah lulus SMA. SMK Negeri 2 

Ponorogo juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan agar lulusannya 

dapat direkrut di perusahaan tersebut.  

Selain itu SMK Negeri 2 Ponorogo mempunyai manajemen yang baik 

dalam berbagai aspek mulai dari administrasi, kesiswaan, sarana dan 

prasarana, kurikulum dan humas. Hal lain yang menarik adalah saat ini SMK 

Negeri 2 Ponorogo telah menerapkan sistem informasi manajemen dalam 

pendidikan khususnya bidang kesiswaan yaitu dengan adanya sistem 

monitoring tata tertib (Simonta).  

D. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana 

data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisoner atau wawancara 

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut informan, yaitu 

orang-yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 

pertanyaan tertulis maupun secara lisan.55 

1. Sumber Data Utama 

Sumber  data  utama  dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. 56  Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat 
                                                 

55 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Ed. Rev,. Cet. 14 (Jakarta: 
PT Rineka Cipta, 2012), 114.  

56 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157. 
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melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, 

pengambilan foto, dan lain-lain. Pencatatan sumber data utama melalui 

wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat, melihat, dan bertanya.57 Informan yang 

dilibatkan dalam penelitian ini meliputi waka kesiswaan, staf waka 

kesiswaan, guru BK, kepala sekolah dan beberapa peserta didik yang akan 

diwawancarai yang berkaitan dengan implementasi sistem monitoring tata 

tertib siswa (Simonta) dalam meningkatkan  kedisiplinan siswa di SMK 

Negeri 2 Ponorogo. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari 

sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi 

untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan 

dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan data biasanya 

digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan 

kualitatif.58 Sumber data sekunder ini meliputi dokumen dan foto yang 

berkaitan dengan dengan Sistem monitoring tata tertib siswa dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif adalah wawancara 

                                                 
57 Ibid., 159. 
58  Jonathan Sarwono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: 

Graha Ilu, 2006), 16. 
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mendalam, observasi dan dokumentasi.59 Disamping itu untuk melengkapi 

data diperlukan dokumentasi tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau 

tentang subjek.60 

1. Wawancara 

Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Wawancara adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi 

dari terwawancara (interviewer). Secara umum wawancara dapat 

dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan tidak tersetruktur.61 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi 

terstruktur, artinya peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan 

diajukan. Format wawancara yang digunakan dinamakan protokol 

wawancara, yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun 

sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian.62 

Sedangkan wawancara tidak terstruktur wawancara yang 

digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi 

tunggal. Dalam wawancara ini dalam hal waktu bertanya dan cara 

memberikan respon lebih bebas. Pertanyaan biasanya tidak disusun 

terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri unik dari 

                                                 
59  Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Buku Pedoman Pebulisan Skripsi Ed. Rev 

(Ponorogo: Fatik IAIN Ponorogo, 2018), 45.  
60 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet. 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), 308. 
61 Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, 198.  
62 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 190. 
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responden. Pelaksanaan tanya-jawab mengalir seperti dalam percakapan 

sehari-hari.63 

Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan dalam 

mendapatkan data atau informasi dari objek yang diteliti sangat 

bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. 

Kegiatan wawancara ini untuk mendapatkan data dan informasi yang 

berhubungan dengan segala aktivitas dan hal-hal yang berhubungan 

dengan implementasi sistem monitoring tata tertib, tingkat kedisiplinan 

peserta didik, tindak lanjut pemberian sanksi di SMK Negeri 2 Ponorogo. 

Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada kepala sekolah, staf kesiswaan, 

guru, BK, dan perancang Simonta serta beberapa siswa sesuai dengan 

kebutuhan informasi.  

2. Pengamatan atau observasi 

Teknik observasi (pengamatan) merupakan suatu teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, 

benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi 

merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek 

penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang.64 

Pada dasarnya observasi ini digunakan untuk melihat dan 

mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang 

yang kemudian dapat dilakukam penilaian atas perubahan tersebut. Bagi 

                                                 
63 Ibid., 191.  
64 M. Djunaidi, Metodologi Penelitian Kualitatif, 165. 
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observer bertugas melihat objek dan kepekaan mengungkap serta 

membaca permasalahan dalam momen-momen tertentu dengan dapat 

memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.65 

Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk mengamati 

dan mencatat berbagai peristiwa yang berkaitan dengan mekanisme sistem 

monitoring tata tertib (Simonta), pelaksanaan, dan tindak lanjut penerapan 

sistem monitoring tata tertib di SMK Negeri 2 Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. 66  Dalam teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi implementasi Sistem monitoring tata tertib siswa, 

tingkat kedisiplinan, dan tindak lanjut penerapan sistem monitoring tata 

tertib di SMK Negeri 2 Ponorogo. Selain itu, metode ini digunakan untuk 

mencari informasi terkait gambaran umum SMK Negeri 2 Ponorogo 

seperti profil sekolah, letak geografis, visi misi, struktur organisasi, dan 

sebagainyan yang menunjang penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 
                                                 

65 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Praktik dan Teori, Cet. 7 (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2015), 63. 

66  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 329. 
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mengorganisasikan data menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan 

sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.67 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles 

& Huberman. Miles & Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan 

datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, meliputi: data reduction, 

data display dan conclusion/verification.68 

1. Data Reduction (Reduksi Data)  

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dan membuat kategori. Dengan demikian data yang telah 

direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data atau menyajikan data kedalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. Bila pola-pola 

yang ditemukan telah didukung oleh data, maka pola tersebut menjadi 

baku dan akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

                                                 
67 Fatik, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 48. 
68 Ibid.,  
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3. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan Sementara) 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya kurang jelas kemudian diteliti menjadi jelas dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini digunakan untuk menjawab masalah 

yang dirumuskan sejak awal.69  

Adapun langkah-langkah analisis model interaktif yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman ditunjukkan pada gambar berikut 

ini:70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesasihah (validitas), keandalan (reliabilitas), dan derajat kepercayaan 

                                                 
69 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 345.  
70 Ibid., 338.  
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keabsahan data (kredebilitas data). Berikut ini dipaparkan teknik pengecekan 

keabsahan data dalam proses penelitian kualitatif adalah:71 

1. Keikutsertaan yang diperpanjang 

  Perpanjangan keikutsertaan peneliti berarti tinggal di lokasi 

penelitian sampai mencapai kejenuhan dalam pengumpulan data tercapai. 

Apabila hal itu dilakukan: 72 

a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks. 

b. Membatasi kekeliruan (biases) peneliti. 

c. Mengonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa 

atau pengaruh sesaat. 

d. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan meningkatkan 

derajat kepercayan data yang dikumpulkan.  

2. Pengamatan yang tekun/keajegan pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan 

atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari 

apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.73  

 

 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 
                                                 

71 M. Djunaidi, Metodologi Penelitian Kualitatif , 320.  
72 Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, 327.  
73 Ibid., 329. 
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pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi 

yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

berbeda dalam penelitian kualitatif.74 

H. Tahapan – tahapan penelitian 

Tahapan penelitian kualitatif diharapkan memberikan gambaran 

tentang keseluruhan kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengumpulan data, analisis dan penafsiran data, sampai penulisan laporan.75 

Menurut Lexy J. Moelong tahapan penelitian kualitatif secara umum sebagai 

berikut: 76   

1. Tahap Pra-Lapangan  

a. Menyusun rancangan penelitian  

b. Memilih lokasi Penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Menjajagi dan melihat keadaan 

e.  Memilih dan memanfaatkan informan 

f.  Menyiapkan instrumen penelitian  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

b. Memasuki lapangan   

                                                 
74 Ibid., 330. 
75 M. Djunaidi, Metodologi Penelitian Kualitatif, 144. 
76 Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, 127-148. 



56 
 

 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

3. Tahap Analisi Data  

a. Analisis Data  

b. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi  

c. Narasi Hasil Analisis 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil SMKN 2 Ponorogo 

Tabel 4.1 Profil SM N 2 Ponorogo 

1. Identitas Sekolah 
1 Nama Sekolah : SMKN 2 PONOROGO 
2 NPSN : 20510098 
3 Jenjang Pendidikan : SMK 
4 Status Sekolah : Negeri 
5 Alamat Sekolah : JL. LAKS. YOS SUDARSO 21 A 

RT / RW : 4 / 6   
Kode Pos : 63416 
Kelurahan : Kepatihan 
Kecamatan : Kec. Ponorogo 
Kabupaten/Kota : Kab. Ponorogo 
Provinsi : Prop. Jawa Timur 
Negara :   

6 Posisi Geografis : -7,8818567 Lintang    
   111,46188 Bujur    

2. Data Pelengkap 
7 SK Pendirian Sekolah :   
8 Tanggal SK Pendirian : 2016-10-03 
9 Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah 
10 SK Izin Operasional : - 
11 Tgl SK Izin Operasional : 2016-10-03 
12 Kebutuhan Khusus Dilayani : Tidak ada 
13 Nomor Rekening : 202462073 
14 Nama Bank : BANK JATIM 
15 Cabang KCP/Unit : CABANG PONOROGO 
16 Rekening Atas Nama : SMK NEGERI 2 PONOROGO 
17 MBS : Ya 
18 Luas Tanah Milik (m2) : 10000 

19 
Luas Tanah Bukan Milik 
(m2) : 0 

20 Nama Wajib Pajak :
BEND RUTIN SMK 2 
PONOROGO 

21 NPWP : 3,48657E+11 
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3. Kontak Sekolah 
20 Nomor Telepon : 352481922 
21 Nomor Fax : 352488271 
22 Email : smkn2po@yahoo.com 

23 Website : http://smkn2ponorogo.sch.id 

4. Data Periodik 
24 Waktu Penyelenggaraan : Pagi 
25 Bersedia Menerima Bos? : Bersedia Menerima 
26 Sertifikasi ISO : 9001:2008 
27 Sumber Listrik : PLN 
28 Daya Listrik (watt) : 30000 
29 Akses Internet : Tidak Ada 
30 Akses Internet Alternatif :   
5. Data Lainnya 
31 Kepala Sekolah : SUJONO 
32 Operator Pendataan : THOMAS ROSA RUSDIYANA 
33 Akreditasi : A 
34 Kurikulum : Kurikulum 2013 

 

2. Sejarah Berdirinya SMK Negeri 2 Ponorogo 

Keberadaan SMK Negeri 2 Ponorogo awalnya diprakarsai oleh 

Ibu-Ibu Dharma Wanita Unit Kantor Depdikbud Kabupaten Ponorogo 

dengan mendirikan SMKK Dharma Wanita di Ponorogo tanggal 2 

Februari 1978 dengan jurusan Boga, dan jumlah siswa angkatan pertama 

36 orang, dengan Kepala Sekolah Ibu Ny. R.R. Soenarjo. 

Mengingat semakin banyaknya peminat dan sambutan masyarakat 

yang begitu besar maka pada tanggal 25 Juli 1981 mendapat status sekolah 

negeri dari pemerintah dengan nama SMKK Negeri melalui SK Menteri 

Pendidikan dengan Nomor : 0236/C/1981, berisi tentang Penegerian, 

dengan jurusan Jasa Boga dan Tata Busana. Pada tanggal 5 Desember 

1983 mendapatkan SK No. A.9803/I04.1.2/C1.83/ SK tentang Penunjukan 

Kepala Sekolah atas nama Ny. S. Hendro Soegito mulai tahun 1980. beliau 
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menjabat kepala sekolah sampai tahun 1990. Pada tahun 1990 s.d 1993 

sebagai Kepala Sekolah Dra. Hartini dan tidak mengalami perubahan 

jurusan. Mulai tanggal 31 Desember 1993  sebagai Kepala Sekolah adalah  

Dra. Prasetyaningsih berdasar SK Nomor 8/089/A2.I2/C/1993, beliau 

menjabat mulai tahun 1993 s.d. 1998.  Pada era beliau ini mengalami 

penambahan satu jurusan yaitu jurusan Tata Kecantikan Rambut. Pada saat 

itu juga menyesuaikan dengan undang-undang pendidikan nasional dan 

peraturan pemerintah no. 29 tahun 1990, nama SMKK dirubah menjadi 

SMK Negeri 2 Ponorogo. 

Kemudian pada tahun 1998 s.d 2007 Kepala Sekolah dijabat oleh 

Drs. Dwikorahadi Meinanda, MM. berdasarkan SK dari Kakanwil Dinas P 

dan K Propinsi Jawa Timur atas nama menteri pendidikan nasional No. 

36865/I04/KP/2000, tanggal 15 April 2000 tentang Penugasan bagi guru 

yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. Dan sejak tanggal 2 

Januari 2007 sampai dengan 30 Desember 2013 Kepala Sekolah dijabat 

oleh Drs. Udi Tyas Arinto, MM. Pada masa kepemimpinan Drs. Udi Tyas 

Arinto, MM ini program studi keahlian yang dimiliki SMK Negeri 2 

Ponorogo adalah Prodi Tata Boga dengan dua kompetensi keahlian, yaitu 

Jasa Boga dan Patiseri, Prodi Tata Busana dengan kompetensi keahlian 

Busana Butik, dan Prodi Tata Kecantikan dengan kompetensi keahlian 

Tata Kecantikan Rambut dan Tata Kecantikan Kulit. Kemudian sejak 

tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 10 Pebruari 2015 Kepala 

Sekolah dijabat oleh Drs. H. Hery Aprianto, M.Pd Pada masa 



60 
 

 

kepemimpinan Drs. H. Hery Aprianto, M.Pd ini program studi keahlian 

yang dimiliki SMK Negeri 2 Ponorogo melakukan penambahan keahlian 

yaknik Prodi Teknik Informatika dan Jaringan dengan kompetensi 

keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Terhitung mulai tahun 

pembelajaran 2016/2017 SMK Negeri 2 Ponorogo membuka Prodi baru 

yaitu Prodi Perhotelan, kompetensi keahlian Akomodasi Perhotelan. 

Terhitung sejak tanggal 11 Pebruari 2015 adalah perubahan Kepala 

Sekolah di SMK Negeri 2 Ponorogo yang dijabat oleh Sujono, M.Pd SMK 

Negeri 2 Ponorogo bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi tenaga 

pelaksana tingkat menengah yang trampil, terlatih sesuai dengan program 

keahlian yang dipilihnya serta dapat menerapkan kamampuannya untuk 

berwiraswasta/bekerja mandiri.77 

 

3. Visi SMKN 2 Ponorogo 

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan 

ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Bagi sekolah, visi adalah 

imajinasi moral yang menggunakan profil sekolah yang diinginkan di 

masa datang. Berikut adalah visi dari SMK Negeri 2 Ponorogo:78 

“Menjadi Pusat Pendidikan yang Menghasilkan Tamatan 

Profesional dan Mandiri yang Berwawasan Iptek, Berlandaskan 

Imtaq, Peduli dan Berbudaya Lingkungan.” 

 

                                                 
77 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 01/D/06-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
78 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 03/D/06-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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4. Misi SMKN 2 Ponorogo 

Misi merupakan  pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai 

organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Dengan 

kata lain, misi adalah tindakan atau upaya mewujudkan misi atau 

penjabaran visi dalam bentuk rumusan, tugas, kewajiban, dan rancangan 

tindakan yang dijadikan arahan utnuk mewujudkan visi. Misi ini 

dilaksanakan oleh SMK Negeri 2 Ponorogo:79 

a. Membentuk tamatan yang berkarakter kebangsaan. 

b. Membentuk tamatan yang memiliki jiwa enterpreuner. 

c. Membentuk tamatan yang kompeten dan mampu bersaing di dunia 

kerja.  

d. Membentuk tamatan yang peduli dan berbudaya lingkungan dengan 

melakukan aksi-aksi terhadap perlindungan lingkungan hidup, 

pengelolaan lingkungan hidup, dan pengendalian lingkungan sehingga 

tercipta lingkungan kerja dan kondisi belajar yang nyaman. 

 

5. Tujuan SMKN 2 Ponorogo 

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi atau sesuatu 

yang akan dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan 

tujuan pada umunya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan 

yang akan mengarahkan perumusan sasaran kebijaksanaan, program 

                                                 
79 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 03/D/06-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan SMK Negeri 2 

Ponorogo:80 

a. Menghasilkan tamatan yang profesional, tangguh dan jujur. 

b. Menghasilkan tamatan yang memiliki keunggulan komparatif dan 

kompetitif di bidangnya. 

c. Menghasilkan tamatan yang memiliki keberanian untuk berwirausaha. 

d. Menjadikan sekolah sebagai pusat informasi dan layanann masyarakat 

dibidang pendidikan. 

e. Menciptakan tamatan yang peduli  dan berbudaya lingkungan dengan 

melakukan aksi-aksi terhadap perlindungan lingkungan hidup, 

pengelolaan lingkungan hidup, dan pengendalian lingkungan hidup 

yang terintegrasi melalui mata pelajaran dan kegiatan sekolah. 

 

6. Kebijakan Mutu SMKN 2 Ponorogo 

SMK Negeri 2 Ponorogo bertekad mengimplementasikan SMM 

ISO 9001 : 2008 agar menjadi lembaga penyelenggara pendidikan yang 

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan berkaitan dengan 

layanan Produk Jasa Pendidikan melalui kegiatan yang inovatif serta 

peduli dan berbudaya lingkungan. Setiap sumber daya manusia SMK 

Negeri 2 Ponorogo harus bertanggung jawab melaksanakan dan 

menyempurnakan mutu layanan produk jasa pendidikan dan mewujudkan 

                                                 
80 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 03/D/06-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan agar dapat memenuhi 

kepuasan pelanggan.81 

 

 

7. Struktur Organisasi dan staffing SMK Negeri 2 Ponorogo 

Struktur Organisasi dan staffing SMK Negeri 2 Ponorogo adalah 

sebagai berikut:82 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan staffing SMK Negeri 2 Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 04/D/06-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
82 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 05/D/06-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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8. Sumber Daya Manusia SMKN 2 Ponorogo 

a. Guru 

Guru ialah sebagai transformer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai 

akhlak yang baik. Kualitas guru sangat mempengaruhi keadaan siswa 

baik secara akademisi atau moral. Maka dari itu, diperlukan yang 

namanya standar kualifikasi bagi seorang guru.  

Di SMKN 2 Ponorogo seluruh guru sudah memenuhi kriteria-

kriteria di atas. Bahkan ada guru di SMKN 2 Ponorogo yang bergelar 

magister (S2) meskipun masih minoritas. Di SMKN 2 Ponorogo 

memiliki lima jurusan atau prodi yaitu, tata boga, tata busana, 

kecantikan, teknik komputer/jaringan dan APH (Akomodasi Perhotelan). 

Dari kelima jurusan ini siswa dilatih dengan keterampilan khusus oleh 

guru yang sudah ahli dalam jurusan tersebut. Jadi, bisa diakui seluruh 

guru atau pendidik di SMKN 2 Ponorogo sudah memenuhi kriteria 

sebagai tenaga pendidik yang profesional. Adapun jumlah guru di SMKN 

2 Ponorogo ada 64 guru terdiri dari 19 guru laki-laki dan 45 guru 

perempuan.83 

b. Tenaga kependidikan 

                                                 
83 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 06/D/06-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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Tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi di 

sekolah/madrasah untuk mengolah dan mengelola data. Tugas dari tenaga 

kependidikan/administrasi ialah mengelola data yang mencakup berkas-

berkas administrasi sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Adapun 

jumlah tenaga kependidikan/administrasi di SMKN 2 Ponorogo ada 23 

orang yang terdiri dari 12 tenaga kependidikan laki-laki dan 11 tenaga 

kependidikan perempuan.84 

c. Siswa  

Jumlah siswa SMKN 2 Ponorogo seluruhnya ada 973 siswa, terdiri 

dari 32 siswa laki-laki dan 941 siswa perempuan. Dengan rincian sesuai 

jenjang kelas yaitu:85 

1) Kelas X dengan jumlah 323 siswa, terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 

310 siswa perempuan. 

2) Kelas XI dengan jumlah 358 siswa, terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 

353 siswa perempuan. 

3) Kelas XII dengan jumlah 292 siswa, terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 

278 siswa perempuan. 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Mekanisme Sistem Monitoring Tata Tertib (Simonta) dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 

2018-2019 

                                                 
84 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 06/D/06-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
85 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 06/D/06-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem 

manusia/mesin yang terpadu (integrated), untuk menyajikan informasi 

yang mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan 

dalam sebuah organisasi. Salah satu bentuk SIM yang di terapkan di SMK 

Negeri 2 Ponorogo adalah dengan adanya sistem monitoring tata tertib 

(Simonta) yang berbasis android. Pengertian Simonta adalah Sistem 

monitoring tata tertib berbasis android yang digunakan untuk memantau 

tata tertib siswa di sekolah. Pernyataan ini adalah sebagaimana hasil 

wawancara dengan Bapak Any Dwi Yulianto, S.Kom sebagai Koordinator 

Bidang Tata Tertib Siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo sebagai berikut: 

Simonta adalah Sistem monitoring tata tertib berbasis android yang digunakan 
untuk memantau tata tertib siswa di sekolah. Sistem ini dirancang untuk 
memudahkan guru dan tim tatib memberikan skor kepada siswa yang 
melanggar tata tertib.86 
 

Sedangkan menurut Bapak Shaiful Abidin, M.Pd  sebagai Waka 

Kesiswaan SMK Negeri 2 Ponorogo pengertian Simonta adalah 

sebagaimana hasil wawancara berikut: 

Simonta adalah Sistem monitoring tata tertib berbasis android yang dirancang 
oleh tim tatib (tata tertib) SMK Negeri 2 Ponorogo yang berfungsi sebagai 
perekam/pencatat skor pelanggaran siswa secara online.87 
 

Adanya Simonta di SMK Negeri 2 Ponorogo ini tentunya tidak 

terlepas dari hal yang melatar belakanginya yang sejalan dengan Visi 

sekolah seperti yang disampaikan oleh Bapak Any. Berikut hasil 

wawancara dengan Bapak Any, yaitu:  

                                                 
86 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 01/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
87 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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Adanya Simonta ini tentunya sejalan dengan visi sekolah yaitu “Menjadi Pusat 
Pendidikan yang Menghasilkan Tamatan Profesional dan Mandiri yang 
Berwawasan Iptek” ditambah saat ini di era globalisasi semua diharapkan 
berbasis teknologi dan SMK Negeri 2 Ponorogo telah merancang aplikasi 
Simonta yang efektif dan efisien dalam menekan pelanggaran tata tertib 
sekolah yang sebelumnya masih manual kini menjadi online.88 
 

Dari pemaparan latar belakang adanya Simonta di SMK Negeri 2 

Ponorogo yang disampaikan oleh Bapak Any, Bapak Shaiful 

menambahkan sebagai berikut: 

Sebelum tahun pelajaran 2018 - 2019 waka kesiswaan membentuk tim tatib 
(tata tertib) yang terdiri dari 5 orang, kami berinisiatif untuk merancang 
aplikasi yang dapat memudahkan pencatatan skor pelanggaran siswa secara 
online sehingga memudahkan BK untuk melakukan tindak lanjut apakah akan 
perlu melakukan pembinaan atau diberi sanksi.89 
 

Setiap usaha yang dilakukan oleh manusia tentunya mempunyai 

tujuan. Dari latar belakang diatas dijabarkan bahwa sistem monitoring tata 

tertib (Simonta) ini  juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Any, yaitu:  

Memudahkan dalam pencatatan skor siswa yang dulunya masih manual 
sekarang menjadi online dan memudahkan bagi pihak sekolah memantau 
tingkat kedisiplinan siswa. Serta untuk merekam pelanggaran-pelanggaran tata 
tertib di sekolah dan memuat daftar 10 siswa yang memiliki skor tertinggi.90 
 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Any, Ibu Atin 

menambahkan sebagai berikut: 

Dengan adanya Simonta di SMK Negeri 2 Ponorogo pencatatan skor pelanggaran 
siswa  ini bisa lebih efektif dan efisien, meminimalisir bentuk penyalah gunaan 
serta sekolah bisa memberikan tindak lanjut bagi siswa yang memiliki batasan 
skor tertentu.91 

 

                                                 
88 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 01/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
89 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
90 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 01/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
91 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 08/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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 Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Any dan Ibu Atin, 

Dela menambahkan tujuan Simonta di SMK Negeri 2 Ponorogo sebagai 

berikut, yaitu: “Adanya Simonta ini bertujuan untuk Memudahkan dalam 

pencatatan skor pelanggaran tata tertib siswa menjadi online dan bisa 

diakses sewaktu-waktu”.92  

Selain dari tujuan yang dipaparkan diatas juga ada manfaat yang 

dirasakan yaitu guru BK dapat segera memberitindak lanjut kepada siswa 

yang melanggar tata tertib. pernyataan ini merupakan hasil wawancara 

dengan Ibu Sri Sunarti, yaitu: “Dengan adanya Simonta ini tentunya sangat 

membantu proses pencatatan skor siswa secara online sehingga dari pihak 

BK dapat segera memberikan pembinaan atau sanksi kepada pihak yang 

bersangkutan”.93  

Manfaat lain juga dirasakan oleh siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo 

dari adanya implementasi sistem monitoring tata tertib (Simonta) hal ini 

sangat membantu siswa untuk meningkatkan kedisiplinan ketika berada di 

sekolah, sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu siswa yaitu Della 

Tri Wulandari siswa kelas XI TKJ.I SMK Negeri 2 Ponorogo, yaitu: 

Dengan adanya Simonta ini kita bisa lebih tahu berapa skor pelanggaran yang 
kita miliki, siapa saja yang termasuk top 10 siswa yang memiliki skor 
pelanggaran tertinggi, dan melihat pelanggaran apa saja yang sering dilakukan 
siswa. Dan tentunya hal ini bermanfaat untuk kita karena secara tidak 
langsung ini juga akan menanamkan karakter disiplin diri yang 
kedepannya sangat bisa membantu ketika berada di dunia kerja.94 
 

                                                 
92 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 15/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
93 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 10/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
94 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 15/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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Adanya sistem monitoring tata tertib (Simonta) ini  tentunya tidak 

terlepas dari peran tim perancang yang berasal dari guru SMK Negeri 2 

Ponorogo, hal ini sejalan dengan tujuan sekolah sebagai salah satu solusi 

untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, pernyataan ini sebagaimana hasil 

wawancara dengan Bapak Any, yaitu: 

Yang merancang Simonta ini dari tim tata tertib sekolah yang dibentuk di bawah 
unit kerja kesiswaan yang terdiri dari Saya sendiri yaitu Bapak Any, dan empat 
anggota lain antara lain Bapak Nurhadi, Ibu Yayuk, Bapak Jayadi dan Ibu Sri 
Sunarti. Dan tentunya kami juga berkoordinasi dengan Waka Kesiswaan.95 
 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Any, Bapak Shaiful 

menambahkan sebagai berikut: 

Tim tata tertib dibawah unit kerja Waka Kesiswaan yang terbentuk pada tahun 
2018 terdiri dari Bapak Any sebagai koordinator, dan anggota antara lain Bapak 
Nurhadi, Bapak Jayadi, Ibu Sri Sunarti dan Ibu Yayuk. Tujuan Tim ini adalah 
mencari solusi bagaimana caranya meningkatkan kedisiplinan di SMK Negeri 2 
Ponorogo dan pada akhirnya terciptalah Simonta ini.96  

 

Mekanisme dari Simonta ini adalah apabila ada siswa yang terbukti 

melakukan pelanggaran tata tertib maka dari tim tatib maupun guru akan 

secara langsung menginput skor pelanggarannya kedalam aplikasi Simonta. 

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Any, yaitu: 

Mekanisme dari Simonta ini adalah apabila ada siswa yang terbukti melakukan 
pelanggaran tata tertib maka dari tim Tatib maupun guru akan secara langsung 
menginput skor pelanggarannya kedalam aplikasi Simonta. Dan apabila sudah 
mencapai batas tertentu siswa tersebut akan ditindaklanjuhti.97 
 

Lebih jelasnya Ibu Atin menyampaikan tentang mekanisme 

Simonta ini, berikut hasil wawancaranya, yaitu: 

                                                 
95 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 01/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
96 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
97 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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Sama halnya dengan organisasi Simonta ini dimulai dari plan (perencanaan), 
organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), controlling 
(pengawasan), evaluation (evaluasi). Plan (perencanaan) ini meliputi latar 
belakang, tujuan, manfaat serta input yang dimasukkan dalam Simonta. 
Organizing (pengorganisasian) meliputi pengelolaan Simontayang dilakukan 
oleh tim tata tertib, Actuating (pelaksanaan) yaitu pelaksanaan Simonta mulai 
dari awal sampai sekarang yang meliputi pemberian skor pelanggaran/skor 
penghargaan oleh guru kepada siswa. Controlling (pengawasan) yang dilakukan 
oleh waka kesiswaan dan kepala sekolah, dan terakhir Evaluation (evaluasi) 
yang dilakukan untuk mecari solusi/pemecahan masalah atas kendala yang 
dihadapi dalam implementasi Sistem monitoring tata tertib (Simonta) ini.98  

 

Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 Ponorogo 

iini dirancang untuk memuat menu yang diinput dari beberapa hal, yaitu 

identitas siswa (nama, kelas, dan nomor induk siswa), tata tertib, bentuk 

pelanggaran, skor pelanggaran, dan sanksi. Pernyataan ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Any.99 

Sedangkan menurut Bapak Any, output (keluaran) yang 

ditampilkan dalam Sistem monitoring tata tertib (Simonta) ini yaitu: 

Dalam  Output Simonta ini menampilkan Identitas (nama, kelas, dan nomor 
induk siswa), Poin pelanggaran siswa dan riwayat pelanggaran siswa serta 
menampilkan top 10 siswa yang memiliki skor terbanyak dan top 9 pelanggaran 
yang sering dilakukan siswa.100  
 

Dalam praktiknya pemrosesan data Simonta untuk guru dimulai 

dari login dengan mengisi username dan password kemudian memilih 

nama siswa yang melanggar, setelah itu menginput jenis pelanggaran dan 

di klik selesai maka secara otomatis akan terekam di Simonta. Hal ini 

sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Any, yaitu: 

                                                 
98 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 07/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
99 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
100 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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Dalam Simonta ini ketika login harus mengisi username dan passwordnya, 
setelah itu akan menampilkan beranda yang di bagian atasnya ada pilihan menu 
dan menu log out. Dalam beranda ini akan menampilkan daftar siswa yang 
memiliki perolehan skor pelanggaran tertinggi. Dalam pilihan menu ini ada input 
pelanggaran, riwayat, sanksi dan beranda. Saat guru akan memberi skor akan 
memilih input pelanggaran, kemudian mencari nama siswa, setelah itu memilih 
pelanggaran yang dilakukan (kerajinan, kerapian, dan sikap perilaku) dan setelah 
di klilk akan muncul table bentuk pelanggaran dan skor yang tertera. Kemudian 
di klik pada tabel pilih dan selesai.101 

   

Dalam mekanismenya ketika guru/tim tatib atau wali kelas akan 

memberi skor pelanggaran harus melalui beberapa langkah yaitu: (1) Guru 

BK/ guru/ tim tatib login ke Simonta, (2) Pilih menu input pelanggaran, 

(3) Tulis nama siswa yang melanggar, (4) Apabila sudah ketemu nama 

siswa yang melanggar, lalu input jenis pelanggaran, (5) Kemudian pilih 

simpan.102 

Bapak Shaiful menambahkan pernyataan dari Bapak Any dan ibu 

Atin juga menyampaikan langkah-langkah dalam Simonta, berikut adalah 

langkah-langkahnya: 

Sebelum guru memberikan skor harus mengikuti lagkah-langkahnya dimulai 
dari login, kemudian memilih nama siswa, memilih jenis pelanggaran, 
mencentang skor pelanggaran kemudian pilih selesai. Setelah itu data yang telah 
di input akan secara otomatis terekam dalam Simonta.103 
 

Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Simonta ini 

diantaranya adalah guru yang bertugas sebagai penegak tata tertib, tim 

tatib yang bertugas  mengelola dan mendata pelanggaran, guru BK 

bertugas menindaklanjuti siswa yang melanggar. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Bapak Any, yaitu: 

                                                 
101 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
102 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 02/O/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
103 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 05/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Simonta adalah Seluruh guru, tim tatib 
dan guru BK di SMK Negeri 2 Ponorogo. dan peran dari masing-masing adalah 
guru yang bertugas sebagai penegak tata tertib, tim tatib yang bertugas  
mengelola dan mendata pelanggaran, guru BK bertugas menindaklanjuti siswa 
yang melanggar.104 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Shaiful tentang peran 

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Simonta ini. Berikut adalah 

hasil wawancara dengan Bapak Shaiful, yaitu: 

Dalam pelaksanaan Simonta semua guru dan siswa terlibat didalamnya. Guru di 
beri hak akses untuk langsung memberikan skor kepada siswa yang melanggar tata 
tertib. Misalnya saat di kelas ada siswa yang tidak membawa buku maka guru bisa 
langsung memberikan skor. Sedangkan BK bertugas membeikan pembinaan 
kepada siswa dan apabila siswa sudah mencapai skor tertentu BK akan memberi 
sanksi.105 
 

Tidak semua pihak-pihak yang ada di SMK Negeri 2 Ponorogo 

memiliki akses sistem monitoring tata tertib (Simonta), hanya pihak 

tertentu. Pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Atin, 

yaitu:  

Yang bisa mengakses Sistem monitoring tata tertib (Simonta) adalah Semua guru 
dan siswa. Dalam hal ini yang membedakan adalah hak aksesnya. kalau guru bisa 
mempunyai wewenang untuk memberi skor dan melihat skor siswa lainnya. 
Sedangkan siswa hanya diperkenankan melihat skornya sendiri dan 10 siswa yang 
memiliki skor teratas. Tenaga kependidikan tidak diberi hak untuk mengakses 
Simonta.106 

 

Untuk saat ini peran orangtua dalam sistem monitoring tata tertib 

(Simonta) di SMK Negeri 2 Ponorogo belum ada karena Simonta ini masih 

dirancang untuk intern pihak sekolah, hal ini berdasarkan wawancara 

dengan Ibu Sri Sunarti, yaitu: 

                                                 
104 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 01/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
105 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
106 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 07/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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Untuk saat ini belum ada peran khusus dari orangtua dalam Simonta. Karena 
pengelolaan ini masih dilaksanakan oleh intern sekolah. Kedepannya bisa saja 
Simonta ini dapat diakses orangtua juga sehingga mereka bisa mengetahui 
bagaimana kedisiplinan anak mereka. Meskipun demikian, orangtua diharapkan 
selalu memantau bagaimana tingkah laku anaknya bisa bertanya kepada anaknya 
sendiri maupun langsung bertanya ke pihak sekolah.107 
Dari uraian hasil wawancara tersebut di atas tentang latar belakang 

adanya sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 Ponorogo 

dapat diketahui  bahwa sistem monitoring tata tertib (Simonta) tersebut 

dirancang tentunya sejalan dengan visi sekolah yaitu “Menjadi Pusat 

Pendidikan yang Menghasilkan Tamatan Profesional dan Mandiri yang 

Berwawasan Iptek” ditambah saat ini di era globalisasi semua diharapkan 

berbasis teknologi dan SMK Negeri 2 Ponorogo telah merancang aplikasi 

Simonta yang efektif dan efisien dalam menekan pelanggaran tata tertib 

sekolah yang sebelumnya masih manual kini menjadi online.  

Mekanisme Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 

2 Ponorogo adalah apabila ada siswa yang terbukti melakukan pelanggaran 

tata tertib maka dari tim tatib maupun guru akan secara langsung menginput 

skor pelanggarannya kedalam aplikasi Simonta. Langkah-langkah ketika 

guru akan memberi skor kepada siswa yang melanggar tata tertib, yaitu: 1) 

guru login ke Simonta, 2) guru mencari nama siswa yang melanggar, 3) 

pilih jenis pelanggaran, centang pada pilihan pelanggaran, 4) pilih selesai. 

 Manfaat dan tujuan Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK 

Negeri 2 Ponorogo Memudahkan dalam pencatatan skor siswa yang dulunya 

masih manual sekarang menjadi online dan memudahkan bagi pihak sekolah 

memantau tingkat kedisiplinan siswa. Serta untuk merekam pelanggaran-

                                                 
107 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 10/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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pelanggaran tata tertib di sekolah dan memuat daftar 10 siswa yang 

memiliki skor tertinggi dan meminimalisir bentuk penyalahgunaan.  

 

2. Pelaksanaan Sistem Monitoring Tata Tertib (Simonta) dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 

2018-2019 

Setiap pagi program yang dijalankan oleh tim Tata Tertib adalah 

menyambut siswa di depan gerbang sekolah. Pernyataan ini adalah hasil 

wawancara dengan Bapak Shaiful, yaitu:  

Setiap pagi tim Tata Tertib manyambut siswa di depan gerbang yang akan masuk 
ke sekolah dan apabila ada siswa yang melanggar tata tertib maka akan secara 
langsung diberi skor pelanggarannya dalam Sistem monitoring tata tertib 
(Simonta). Hal ini juga berlaku ketika guru sedang berada di kelas dan ada siswa 
yang melanggar maka bisa langsung memberi skor pelanggarannya.108 
 

Dari pernyataan di atas sesuai dengan hasil observasi peneliti yaitu 

setiap pagi akan ada petugas piket yang berada di depan gerbang sekolah 

untuk menyambut siswa. Apabila ada siswa yang melanggar tata tertib maka 

akan secara langsung diberi skor dalam Simonta.109 

Pelaksanaan Sistem monitoring tata tertib (Simonta) ini dimulai 

sejak awal tahun ajaran 2018-2019 dan diterapkan sejak semester gasal. Hal 

ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Atin Hasanah.110 

                                                 
108 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 05/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
109 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/O/12-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
110 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 08/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Sri Sunarti, S. Pd. selaku 

koordinator guru BK di SMK Negeri 2 Ponorogo, sebagaimana hasil 

wawancaranya, yaitu: 

Simonta mulai diterapkan pada awal tahun pelajaran 2018-2019 sehingga sampai 
saat ini akan berjalan 2 semester. Simonta ini hadir sebagai salah satu solusi cara 
meningkatkan kedisiplinan siswa. 111 

 

Bagi siswa kelas XI ada beberapa yang baru menerapkan pada 

semester genap dikarenakan pada semester ganjil mereka melakukan 

praktek kerja industri (Prakerin) di luar kota sehingga tidak mengikuti 

program baru yang ada di Sekolah. Pernyataan ini berdasarkan wawancara 

dengan Dela. Berikut hasil wawancaranya: 

Sistem monitoring tata tertib (Simonta) diterapkan di SMK Negeri 2 Ponorogo 
Mulai semester gasal tahun pelajaran 2018-2019. Akan tetapi saya juga baru 
menggunakan ketika semester genap ini dikarenakan pada semester lalu kami 
melakukan Prakerin di luar kota jadi tidak terlalu mengikuti program ini.112  
 

Karena Simonta ini merupakan program baru maka sebelum mulai 

diterapkan oleh siswa, SMK Negeri 2 Ponorogo mensosialisasikannya 

kepada siswa agar mereka mengetahui tujuan dan manfaat Simonta ini, hal 

ini telah disampaikan saat wawancara dengan Ibu Sunarti. Berikut hasil 

wawancaranya: 

Karena tahun ini adalah perdana penerapan Simonta maka sekolah mengadakan 
sosialisasi kepada siswa baru kelas X saat pelaksanaan MPLS (Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah) sedangkan untuk siswa kelas XI dan XII disisipkan pada 
kegiatan sebelum aktif kegiatan belajar mengajar.113 
 

                                                 
111 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 10/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
112 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 15/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
113 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 08/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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Dalam pelaksanaan Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK 

Negeri 2 Ponorogo Tahun 2018-2019 selama 2 semester ini sudah berjalan 

dengan baik, akan tetapi masih tetap ada beberapa masalah. Hal ini juga 

disampaikan oleh Bapak Shaiful terkait pelaksaaan Simonta yang telah 

berjalan baik selama ini walaupun masih ditemui kendala. Hal ini 

sebagaimana hasil wawancara, yaitu: “Selama ini sudah berjalan dengan 

baik, tetapi tetap masih ada beberapa kekurangan sehingga kedepannya 

perlu adanya perbaikan berkelanjutan”.114 

Dari sudut pandang siswa, Anisa juga menyampaikan pelaksanaan 

Simonta ini sudah baik, akan tetapi memang perlu sosialisasi yang lebih 

khususnya kelas XI yang baru selesai Praktek Kerja Industri (Prakerin) dan 

sebagian besarnya berada di luar kota selama 6 bulan jadi tidak terlalu 

mengikuti aktivitas baru yang ada di sekolah. Beberapa dari mereka bahkan 

belum terlalu paham penggunaanya dan masih ada juga yang belum 

menginstall aplikasi Simonta ini. Hal ini sebagaimana hasil wawancara 

dengan Anisa Rahma Sari Siswa Kelas XI B.I SMK Negeri 2 Ponorogo, 

yaitu sebagai berikut: 

Pelaksanaan Sistem monitoring tata tertib (Simonta) ini Sudah berjalan dengan 
lancar, akan tetapi kemarin sempat ada masalah. Sosialisasi kepada siswa kelas XI 
masih kurang soalnya sebagian dari kita ada yang Prakerin (Praktek Kerja 
Industri) di luar kota selama 6 bulan. Sehingga ketika sudah masuk sekolah lagi 
merasa perlu beradaptasi dengan lingkungan sekolah, bahkan ada beberapa siswa 
yang masih belum mendownload aplikasi Simonta ini dan belum tahu 
manfaatnya.115 
 

                                                 
114 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 05/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
115 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 13/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan Simonta ini adalah 

selain dari masalah teknis juga dari sumber daya manusianya, hal ini 

sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Any, yaitu: 

Kendala ini bisa dari masalah teknis Simonta itu sendiri akan tetapi juga ada 
kendala yang berasal dari guru sendiri, ada beberapa guru yang masih belum 
merasa memiliki tanggung jawab untuk memnerikan skor pelanggaran. Selain itu  
Untuk skorsingnya, karena menggunakan wifi/paket data yang terkadang kurang 
berjalan.116 
 

Kendala lain dalam pelaksanaan Simonta juga disampaikan oleh 

Bapak Shaiful, beliau menambahkan bahwa saat ini masih ada beberapa 

guru yang kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut mendisiplinkan 

siswa, selain itu ada guru yang sudah berusia lanjut yang kurang menguasai 

teknologi yang ada. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Shaiful: 

Saat ini kendala dalam pelaksanaan Simonta ini berasal dari guru-guru sendiri. 
Karena kebanyakan masih menganggap bahwa pemberian skor pada Simonta ini 
adalah tanggung jawab dari tatib saja. Padahal guru-guru sudah diberi akses untuk 
memberi skor apabila ada siswa yang melanggar tata tertib. Selain itu ada guru 
yang sudah berusia lanjut yang kurang menguasai teknologi yang ada.117 
 

Terkait dengan kendala dalam pelaksanaan Simonta, hal senada juga 

disampaikan oleh Ibu Sunarti, berikut hasil wawancaranya, yaitu:  

Kendala yang selama ini terjadi adalah guru-guru masih belum terlalu aktif dalam 
implementasi Simonta ini sebagian masih menganggap bahwa Simonta ini hanya 
menjadi tanggung jawab dari tim tatib saja.118 
 

Dari sudut pandang siswa, Anisa menyampaikan kendala yang 

selama ini dirasakan dalam pelaksanaan Simonta adalah masalah tentang 

                                                 
116 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
117 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 05/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
118 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 08/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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teknis yaitu masalah paketan data atau wifi. Berikut hasil wawancaranya, 

yaitu: 

Kendala yang ada saat ini mungkin masalah tentang paketan data atau wifi. Karena 
sekolah memberikan fasilitas tersebut kebanyakan siswa memanfaatkannya 
sehingga kalau kita mau log in Simonta loadingnya agak lama karena banyak yang 
mengaksesnya. Selain itu belum ada masalah, karena Simonta yang untuk siswa 
kan hanya untuk melihat skor pribadi siswa dan melihat 10 siswa yang mempunyai 
top skor.119 
 

Setelah adanya kendala-kendala yang telah disebutkan diatas maka 

sekolah mencari cara untuk mengatasinya salah satunya dengan 

menyampaikan cara kerja Simonta ini saat guru sedang melakukan rapat 

internal di awal bulan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan 

Bapak Any, yaitu: 

Konsistensi dari semua pihak sangat diperlukan akan kedepannya  Simonta ini 
bisa menjadi salah satu aplikasi unggulan untuk meningkatkan Kedisiplinan 
siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo. Kami juga menyampaikan cara kerja Simonta 
ini saat guru sedang melakukan rapat internal yang biasa dilaksanakan di awal 
bulan.120 

 

Melakukan koordinasi dengan semua pihak merupakan salah satu 

solusi untuk menghadapi kendala dalam implementasi Sistem monitoring 

tata tertib (Simonta), pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bapak Shaiful, yaitu: 

Cara mengatasi kendala dalam implementasi Sistem monitoring tata tertib 
(Simonta) di SMK Negeri 2 Ponorogo dengan tetap melakukan koordinasi 
kepada semua pihak, misalnya saat ada agenda rapat intern sekolah dan 
diharapkan konsistensi dari semua pihak.121 
 

                                                 
119 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 13/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
120 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
121 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 05/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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Selain dengan mencari solusi terhadap kendala yang ada, evaluasi 

juga sangat diperlukan untuk mengetahui sudah seberapa efektifkah 

adanya Simonta ini dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. evaluasi ini 

akan dilaksanakan di akhir tahun pelajaran. berikut hasil wawancara 

dengan Bapak Any, yaitu: 

Evaluasi tentunya sangat diperlukan karena dengan adanya evaluasi ini kita bisa 
mengetahui sudah seberapa efektifkah adanya Simonta ini dalam meningkatkan 
kedisiplinan siswa. Evaluasi akan dilaksanakan di akhir tahun pembelajaran, kita 
akan menganalisis hal-hal yang menjadi kendala selama pelaksanaannya dan 
mencari cara untuk memperbaikinya. Karena selama ini aturan yang ada masih 
bersifat umum. Kedepannya kita akan lebih memperjelas terkait tata tertib yang 
berlaku misalnya dengan menetapkan satu jenis sepatu yang wajib di pakai siswa 
ketika di sekolah.122  

 

Pernyataan di atas juga disetujui oleh Ibu Atin, beliau menjelaskan 

akan pentingnya evaluasi Simonta, berikut adalah hasil wawancaranya: 

Proses evaluasi sangat penting untuk dilaksanakan dalam proses organisasi. 
Sama halnya dengan Evaluasi Sistem monitoring tata tertib (Simonta)  di SMK 
Negeri 2 Ponorogo akan dilaksanankan pada akhir tahun pelajaran. Evaluasi 
merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai dimana pelaksanaan 
Simonta yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi apakah sudah 
sesuai dengan program dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Dengan 
mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam evaluasi ini maka selanjutnya akan 
dicarikan solusi untuk memperbaikinya.123   
 

Berdasarkan diskripsi hasil wawancara di atas tentang pelaksanaan 

Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 Ponorogo dalam 

meningkatkan kedisplinan siswa tahun 2018-2019 di jelaskan bahwa 

Simonta mulai diterapkan pada awal tahun pelajaran 2018-2019 sehingga 

sampai saat ini akan berjalan 2 semester. Selama pelaksanaan sudah 

berjalan dengan lancar akan tetapi masih menemui beberapa kendala 

                                                 
122 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
123 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 08/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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diantaranya, berasal dari guru-guru sendiri. Karena kebanyakan masih 

menganggap bahwa pemberian skor pada Simonta ini adalah tanggung 

jawab dari tatib saja. Padahal guru-guru sudah diberi akses untuk memberi 

skor apabila ada siswa yang melanggar tata tertib. Selain itu ada guru yang 

sudah berusia lanjut yang kurang menguasai teknologi yang ada.  

Solusi yang diberikan adalah dengan mengharapkan konsistensi 

dari semua pihak Simonta ini bisa menjadi salah satu aplikasi unggulan 

untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo. 

Selain dengan mencarikan solusi sekolah juga melaksanakan evaluasi. 

Proses Evaluasi ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam proses 

organisasi. Sama halnya dengan evaluasi sistem monitoring tata tertib 

(Simonta)  di SMK Negeri 2 Ponorogo akan dilaksanankan pada akhir 

tahun pelajaran. Evaluasi merupakan aktivitas untuk meneliti dan 

mengetahui sampai dimana pelaksanaan Simonta yang dilakukan di dalam 

proses keseluruhan organisasi apakah sudah sesuai dengan program dalam 

rangka pencapaian tujuan pendidikan. Dengan mengetahui kesalahan dan 

kekurangan dalam evaluasi ini maka selanjutnya akan dicarikan solusi 

untuk memperbaikinya 

 

3. Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Sistem Monitoring Tata Tertib 

(Simonta) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMK Negeri 2 

Ponorogo Tahun 2018-2019 
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BK dalam menjalankan tugasnya mempunyai program dalam 

rangka menekan angka pelanggaran adalah dengan sosialisasi pentingnya 

kedisiplinan siswa dan apabila sedang mengalami permasalahan maka 

BK juga membuka konsultasi pribadi. Pernyataan ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ibu Sri Sunarti, yaitu: 

Setiap awal tahun pelajaran guru BK memberikan sosialisasi tentang pentingnya 
kedisiplinan siswa, kita juga membuka konseling/konsultasi pribadi apabila ada 
siswa yang sedang mengalami permasalahan baik di rumah atau sekolah. 124 
 

Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan setiap awal tahun, 

sedangkan untuk konsultasi dilaksanakan setiap waktu selama jam 

sekolah. Pihak yang terlibat ini guru BK bersama Waka Kesiswaan. 

Pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Sunarti.125 

Tingkat kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo sudah 

cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari perilaku keseharian siswa. Pernyataan 

ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi, yaitu: 

Tingkat kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo sudah cukup baik. Tapi 
kita belum bisa berbangga diri dengan hasil yang ada. Ini bisa dilihat dari 
perilaku keseharian siswa, walaupun sampai saat ini masih tetap ada siswa yang 
melanggar tata tertib. kebanyakan tata tertib yang dilanggar itu yang berkaitan 
dengan aspek kerapian dan kerajinan. Kedepannya harapan dengan adanya 
Simonta ini efektif untuk menekan tingkat pelanggaran tata tertib siswa.126  
 

Tingkat kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo ini cukup 

tinggi. Walaupun masih tetap ada siswa yang masih melanggar tata tertib. 

pernyataan ini merupakan hasil wawancara dengan Anisa, yaitu: 

                                                 
124 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 11/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
125 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 11/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
126 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 09/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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Tingkat kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo ini sudah cukup tinggi. 
Walaupun masih tetap ada siswa yang melanggar tata tertib. Hal ini juga 
didukung dengan adanya aplikasi Sistem monitoring tata tertib (Simonta) yang 
membuat siswa lebih berhati-hati dan mawas diri.127   
 

Tingkat kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo ini juga 

dipengaruhi oleh adanya kesadaran siswa tentang pentingnya disiplin. 

Pernyataan ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Nurhadi, berikut 

hasil wawancaranya: 

Mayoritas siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo ini sudah mempunyai kesadaran 
akan pentingnya disiplin. Yang masih suka melakukan pelanggaran tata tertib ini 
biasanya memang karakter yang sudah seperti itu, jadi meskipun telah ada 
Simonta tidak berdampak pada perilakunya. Namun sebenarnya sekolah juga 
telah melakukan upaya lain seperti menyampaikan pentingnya disiplin ini bagi 
siswa terutama karena kita adalah sekolah kejuruan yang nanti lulusannya 
disiapkan untuk siap kerja kita harus membentuk karakter disiplin sejak dini agar 
nantinya siswa kita bisa mengikuti pola yang ada di lingkungan kerja.128  
 

Pernyataan diatas juga ditambahkan oleh Anisa, menurut Anisa 

sebagian besar siswa sudah memiliki kesadaran untuk menaati peraturan. 

Berikut hasil wawancara, yaitu: 

Sebagian besar siswa disini sudah memiliki kesadaran untuk menaati tata tertib 
yang berlaku di SMK Negeri 2 Ponorogo, karena memang sangat penting sekali 
untuk kita menerapkan disiplin sejak dini apalagi bagi kita yang basicnya SMK 
yang lulusannya disiapkan untuk siap kerja sehingga mengharuskan kita disiplin, 
agar nantinya bisa sukses. Sekolah memang sudah memberikan solusi dengan 
mengadakan program Simonta, tetapi masih ada sebagian kecil siswa yang masih 
tetap melanggar tata tertib.129  
 

Respon siswa dengan adanya sistem monitoring tata tertib 

(Simonta) di SMK Negeri 2 Ponorogo ini beragam, hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan siswa Anisa Rahma Sari, yaitu: 

                                                 
127 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 13/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
128 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 09/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
129 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 13/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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Beberapa siswa biasa saja karena mereka cenderung adalah orang yang selalu 
menaati tata tertib sehingga ada dan tidak adanya Simonta ini tidak berpengaruh 
secara signifikan. Tetapi ada juga siswa yang kemudian sikapnya menjadi lebih 
baik karena meraka merasa terpantau secara langsung oleh sekolah sehingga 
akan berpikir kembali apabila akan melakukan pelanggaran.130  
 

Respon orangtua menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak 

sekolah agar kedepannya Simonta ini bisa di akses oleh orangtua juga 

untuk memantau tingkat disiplin anaknya, pernyataan ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ibu Sri Sunarti, yaitu:  

Respon  Orangtua dengan adanya Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di 
SMK Negeri 2 Ponorogo Sangat postif, karena orangtua tidak selalu tahu tentang 
perilaku anak ketika berada di sekolah dengan Simonta tentunya sikap dan 
perilaku anak secara langsung dipantau oleh sekolah. Apabila ada masalah maka 
sekolah akan menghubungi orangtua dengan lebih cepat. Sehingga mau tidak 
mau siswa akan disiplin di sekolah. Bahkan ada beberapa orangtua yang 
berharap kesepannya Simonta ini bisa diakses oleh orangtua juga.131 

 
Selain dari respon siswa, respon dari orangtua siswa dengan adanya 

Simonta ini beragam, ada yang positif namun ada pula yang 

menganggapnya biasa saja. Menurut Anisa Rahma Sari Siswa Kelas XI B.I 

SMK Negeri 2 Ponorogo ketika orangtuanya mengetahui Simonta ini 

merasa bangga, berikut adalah hasil wawancaranya: 

Kalau untuk orangtua saya sudah mengetahui Simonta ini dan pastinya merasa 
bangga karena SMK Negeri 2 Ponorogo sudah menerapkan sistem ini yang 
pastinya akan berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan siswa.132 

 

Beberapa Bentuk pelanggaran tata tertib yang sering dilakukan 

siswa antara lain; terlambat masuk sekolah, tidak memakai atrIbut seragam 

yang semestinya, tidak membawa buku pelajaran yang sesuai dengan 

                                                 
130 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 14/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
131 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 12/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
132 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 14/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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jadwalnya, memakai make up dan masih banyak lainnya. Hal ini 

sebagaimana hasil wawancara dengan Sri Sunarti, yaitu: 

Pelanggaran yang sering dilakukan siswa yaitu Terlambat masuk sekolah, tidak 
memakai atrIbut seragam yang semestinya, tidak membawa buku pelajaran yang 
sesuai dengan jadwalnya, memakai make up dan masih banyak lainnya.133 
 

Pelanggaran yang sering dilakukan siswa diantaranya yang 

berkaitan dengan aspek kerapian dan perilaku seperti tidak membawa buku 

pelajaran yang sesuai dengan jadwalnya, tidak memakai sepatu hitam, 

memakai make up dan masih banyak lainnya. Pernyataan ini sebagaimana 

hasil wawancara dengan anisa, yaitu: 

Pelanggaran apa yang sering dilakukan siswa itu antara lain: terlambat masuk 
sekolah, tidak memakai atrIbut seragam yang semestinya, tidak membawa buku 
pelajaran yang sesuai dengan jadwalnya, tidak memakai sepatu hitam, memakai 
make up dan masih banyak lainnya. Dan sanksinya diantaranya membersihkan 
kelas, lingkungan sekolah, dan di beri peringatan.134 
 

Peran guru BK dalam pelaksanaan sistem monitoring tata tertib 

(Simonta) di SMK Negeri 2 Ponorogo ini sebagai pemberi tindak lanjut, 

pernyataan ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Sri Sunarti, yaitu: 

Peran guru BK dalam pelaksanaan Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di 
SMK Negeri 2 Ponorogo adalah sebagai pemberi tindak lanjut bagi siswa yang 
melanggar tata tertib. memberikan pembinaan atau dengan memberi sanksi 
kepada siswa.135 
 

Selain Guru BK, Wali kelas juga mempunya peran dalam 

pelaksanaan sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 

Ponorogo yaitu memantau kedisiplinan siswa dan memberikan pembinaan 

kepada siswa yang berada pada kelas yang di ampunya. Pernyataan ini 

                                                 
133 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 12/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
134 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 14/W/01-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
135 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 10/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi selaku wali kelas X 

C.2, yaitu: 

Peran wali kelas dalam Sistem monitoring tata tertib (Simonta) adalah 
memantau dan melakukan pembinaan kepada siswa yang berada pada kelas yang 
di ampunya. Wali kelas juga mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada 
siswa yang telah memiliki poin dalam batasan tertentu.136 
 

Dalam sistem monitoring tata tertib (Simonta) terdapat jenis-jenis 

pelanggaran yang telah disertai skor pelanggarannya. hal ini berdasarkan 

pedoman yaitu pedoman tata tertib siswa SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 

2018 yang terdapat dalam lampiran. Dalam pedoman ini berisi tentang hak 

dan kewajiban siswa yang kemudian menjadi input dalam Simonta. 

Pernyataan ini adalah sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak 

Shaiful, yaitu: 

Dalam pelaksanaan Simonta ini kita memiliki pedoman yang mengatur tentang 
tata tertib peserta didik di SMK Negeri 2 Ponorogo. Pedoman ini berisi tentang 
hak dan kewajiban siswa serta mengatur tentang macam-macam pelanggaran 
serta skornya. Pedoman ini digunakan sebagai input dalam Simonta.137 

   

Dari pernyataan di atas Bapak Any menambahkan sebagai berikut, 

yaitu:  

Dalam proses perancangan Simonta ini kami menggunakan pedoman tata tertib 
siswa SMK Negeri  2 Ponorogo yang didalamnya menjabarkan tentang hak dan 
kewajiban siswa serta macam-macam bentuk pelanggaran yang disertai dengan 
skor pelanggarannya.138 
 

Macam pelanggaran dan skor yang ditetapkan dalam Simonta ini 

berdasarkan peraturan tata tertib yang berlaku, Bapak Any menyampaikan 

                                                 
136 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 09/W/27-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
137 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 06/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
138 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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ada beberapa bentuk pelanggaran di SMK Negeri 2 Ponorogo. Berikut 

adalah hasil wawancara, yaitu: 

Bentuk-bentuk pelanggaran di SMK Negeri 2 Ponorogo ada bermacam-macam 
mulai dari aspek sikap perilaku dengan rentang skor (3-250) yang didalamnya 
berisi tentang banyak pelanggaran yang berkaitan dengan perilaku siswa sebagai 
contoh: berpacaran di sekolah, membuat surat izin palsu, membawa senjata 
tajam, dsb, aspek kerajinan dengan rentang skor (5-25) seperti tidak mengikuti 
upacara, tidak mengikuti kegiatan sekolah, tidak mengikuti ekstrakurikuler, dsb, 
aspek kerapian yang berkaitan dengan penampilan siswa dengan rentang skor (3-
10) diantaranya tidak berseragam sesuai ketentuan, seragam yang dicoret-coret, 
tidak memakai sepatu hitam (selain olahraga). 139 
 

Bentuk-bentuk pelanggaran ini terdapat pada pedoman peraturan 

tata tertib siswa SMK Negeri 2 Ponorogo yang digunakan sebagai input 

dalam Simonta yang terdiri dari: (1) Sikap perilaku yang bentuk 

pelanggarannya ada 33 poin, (2) Kerajinan yang bentuk pelanggarannya 

ada 12 poin, (3) Kerapian yang bentuk pelanggarannya ada 10 poin.140 

Bentuk sanksi yang diberikan bagi pelanggaran siswa berbeda-

beda, berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Sri Sunarti, yaitu: 

Bentuk sanksi yang diberikan pada siswa ada bermacam-macam, misalnya 
Peringatan I dari petugas ketertiban, peringatan II dari koord. Ketertiban, 
panggilan orangtua ke I oleh wali kelas, panggilan orangtua ke II oleh guru BK, 
panggilan orangtua ke III oleh koord. BK, skorsing dari Waka Kesiswaan, dan 
dikembalikan ke orangtua oleh Kepala Sekolah.141  
 

Lebih jelasnya ada beberapa fase/tahapan penanganan pelanggaran 

siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo, penanganan yang dilakukan 

disesuaikan dengan ketegorinya (ringan, sedang, atau berat), Pernyataan 

ini adalah sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Shaiful, yaitu: 

                                                 
139 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
140 Lihat Transkrip Dokumen Nomor: 07/D/06-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
141 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 12/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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Fase/tahapan penanganan pelanggaran siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo 
dilakukan berdasarkan kategori, kategori ini terdiri dari ringan, sedang, dan 
berat. Apabila termasuk pelanggaran kategori ringan yang rentang skor 
pelanggaran 10-35 tindak lanjutnya mendapat peringatan I dari petugas 
ketertiban, skor pelanggaran 36-55 tindak lanjutnya mendapat peringatan II dari 
koord. Ketertiban, pelanggaran kategori sedang yang rentang skor pelanggaran 
56-75 tindak lanjutnya panggilan orangtua ke I oleh wali kelas, skor pelanggaran 
76-95 tindak lanjutnya panggilan orangtua ke II oleh guru BK, skor pelanggaran 
96-150 tindak lanjutnya panggilan orangtua ke III oleh koord. BK, pelanggaran 
kategori berat yang rentang skor pelanggaran 151-249 tindak lanjutnya 
mendapat skorsing dari Waka Kesiswaan, dan yang rentang skor pelanggaran 
250-keatas tindak lanjutnya akan dikembalikan ke orangtua oleh Kepala 
Sekolah.142  
 

Yang memberi sanksi kepada pelanggar tata tertib di SMK Negeri 

2 Ponorogo adalah Petugas ketertiban, koordinator ketertiban, wali kelas, 

guru BK, Koordinator BK, waka kesiswaan, dan kepala sekolah. 

Pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Sunarti, yaitu:  

Yang memberi sanksi kepada pelanggar tata tertib adalah Petugas ketertiban, 
koordinator ketertiban, wali kelas, guru BK, Koordinator BK, waka kesiswaan, 
dan kepala sekolah.143 
 

Penghitungan skor dalam Simonta di SMK Negeri 2 Ponorogo 

berlaku selama 2 semester/1 tahun pelajaran, Pernyataan ini adalah 

sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Any, yaitu: ”Hitungan 

akumulasi skor ini berlaku untuk 2 semester/1 tahun”.144 

Berlakunya Akumulasi hitungan skor ini juga disampaikan oleh 

Bapak Shaiful, berikut adalah hasil wawancaranya: ”Hitungan skor ini 

berlaku pada 2 semester di setiap tahun pelajarannya dan menjadi bahan 

pertimbangan nilai siswa”.145 

                                                 
142 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 06/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
143 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 12/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
144 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
145 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 06/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
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Di SMK Negeri 2 Ponorogo selain tegas dalam pemberian skor 

kepada siswa yang melanggar tata tertib, akan tetapi juga memberikan 

penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Hal ini sebagai bentuk 

apresiasi agar kedepannya bisa lebih meningkatkan prestasinya dan 

mengharumkan nama sekolah. Bentuk penghargaan ini berbentuk skor 

yang tergantung dari prestasinya, Pernyataan ini adalah sebagaimana hasil 

wawancara dengan Bapak Any, yaitu: 

Bentuk penghargaan untuk siswa berprestasi tentunya ada, hal ini sebagai bentuk 
apresiasi bagi siswa yang berprestasi agar kedepannya bisa lebih meningkatkan 
prestasinya dan mengharumkan nama sekolah kami juga memberikan point 
tergantung kriteria prestasinya. Bentuk penghargaan ini dari prestasi akademik 
dan non akademik dengan skor 40-200.146  
 

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Any tidak jauh berbeda 

dengan Bapak Shaiful, berikut hasil wawancaranya, yaitu: 

Bentuk penghargaan bagi siswa yang berprestasi di SMK Negeri 2 Ponorogo 
diberikan berupa skor penghargaan di sesuaikan dengan kategori prestasinya 
yang tidak jarang diberi penghargaan langsung oleh Kepala Sekolah.147  
 

Pemberian skor penghargaan bagi siswa berprestasi di SMK Negeri 

2 Ponorogo ini juga membantu jika ada siswa yang skor pelanggarannya 

tinggi tetapi mempunyai prestasi, hal ini juga disampaikan oleh Bapak 

Any, yaitu:  

Jika ada siswa yang skor pelanggarannya tinggi tetapi mempunyai prestasi maka 
kkor Penghargaan yang didapat akan menjadi pertimbangan untuk pengurangan 
nilai-nilai sanksi bagi peserta didik yang melanggar. Tapi skor pengurangan ini 
akan berlaku apabila siswa sudah mencapait skor pelanggaran di atas 75.148  
 

                                                 
146 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/14-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
147 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 06/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
148 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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Dari pernyataan Bapak Any di atas Bapak Shaiful menambahkan 

tentang fungsi skor pengharhaan tetapi juga memiliki poin pelanggaran 

tinggi, berikut adalah hasil wawancaranya, yaitu: 

Apabila ada siswa yang mendapat Skor penghargaan karena memiliki prestasi 
maka skor siswa tersebut akan secara otomatis mengurangi skor pelanggaran 
akan tetapi hal ini berlaku pada siswa yang mempunyai skor diatas 75.149 
 

Bapak Nurhadi juga memberikan pernyataan tentang peran sekolah 

dalam memberikan pembinaan kepada siswa dengan Simonta ini, berikut 

adalah hasil wawancaranya, yaitu: 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran utama untuk memberikan 
pembinaan terhadap berbagai perilaku penyimpangan yang terjadi pada siswa. 
Oleh karena itu, guna menunjang dan mewujudkan ketertiban di lingkungan 
sekolah, akan diberlakukannya pencatatan poin pelanggaran disiplin siswa dan 
pemberian sanksi sesuai dengan jumlah poin pelanggaran yang didapat. Bagi 
siswa yang berprestasi baik akademik, non akademik, atau aktif dalam organisasi 
siswa atau kepanitiaan kegiatan juga akan mendapatkan poin penghargaan. Poin 
ini nantinya dapat membantu mengurangi jumlah poin pelanggaran siswa.150 
 

Perbedaan signifikan tingkat kedisiplinan siswa sebelum dan 

sesudah adanya sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 

Ponorogo ini dirasakan oleh Bapak Nurhadi, menurut beliau semenjak 

adanya Simonta ini tingkat disiplin siswa cukup meningkat. Berikut adalah 

hasil wawancaranya, yaitu: 

Sebelum adanya Simonta ini tingkat kedisiplinan siswa masih rendah karena 
banyak pelanggaran yang tidak tercatat sehingga sanksi tidak bisa diberikan. 
Kalau sekarang sesudah adanya Simonta ini tingkat kedisiplinan siswa sudah 
cukup meningkat karena sewaktu-waktu guru bisa memberikan skor pelanggaran 
kepada siswa yang sedang melakukan pelanggaran tata tertib.151 
 

                                                 
149 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 06/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
150 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 09/W/27-II/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
151 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 09/W/26-II/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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Perbedaan yang signifikan juga dirasakan oleh Anisa, pasalnya saat 

ini dia melihat adanya perubahan sikap teman-temannya menjadi lebih 

baik dalam hal kesiplinan, berikut adalah hasil wawancara dengan Anisa, 

yaitu: 

Perbedaan yang ada cukup signifikan antara tingkat kedisiplinan siswa sebelum 
dan sesudah adanya Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 
Ponorogo. Kalau dulu sebelum adanya Simonta ini masih banyak siswa yang 
melanggar tata tertib dan sanksi yang diberikan kurang tegas. Sedangkan 
sesudah adanya Simonta ini siswa semakin disiplin hal ini bisa dilihat ketika 
dalam keseharian para siswa cukup taat di sekolah meskipun masih tetap ada 
siswa yang melanggar tata tertib. Tetapi bila dibandingkan tentu sangat berbeda 
dengan yang dahulu.152 
 

Dengan adanya Simonta ini tentunya memberikan efek yang positif 

terutama dalam kedisiplinan siswa karena hal ini disampaikan oleh Ibu Sri 

Sunarti tentang adanya peningkatan kedisiplinan di SMK Negeri 2 

Ponorogo, berikut adalah hasil wawancaranya: 

Setelah adanya Simonta di SMK Negeri 2 Ponorogo kedisiplinan siswa menjadi 
meningkat walaupun masih tetap ada yang melanggar. akan tetapi bila 
dibandingkan saat belum ada Simonta tentu sangat berbeda jauh. Misalnya saat 
tahun lalu belum ada Simonta tingkat pelanggaran tata tertib masih tinggi sekitar 
25 % tetapi kini setelah adanya Simonta menjadi 5 %.153 
 

Pemberian sanksi pada siswa yang melanggar tata tertib sangatlah 

diperlukan, hal ini akan memberikan efek jera bagi pelanggar dan menjadi 

contoh agar tidak ditiru oleh siswa lain. Dari sudut pandang siswa 

pemberian sanksi yang dilakukan oleh pihak sekolah sudah sesuai, 

pernyataan ini sebagaimana hasil wawancara dengan Anisa Rahma Sari, 

yaitu: 

                                                 
152 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 13/W/01-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
153 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 11/W/01-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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Saya rasa sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan tingkat pelanggaran yang 
dilakukan. Apalagi dengan adanya Simonta ini menampilkan 10 siswa yang 
memiliki skor pelanggaran tertinggi sehingga itu juga sebagai sanksi sosial yang 
harapan kedepannya tidak mengulangi melanggar tata tertib sekolah.154  
 

Hal serupa disampaikan oleh Dela yang menurutnya sistem 

monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 Ponorogo ini sudah 

cukup efektif untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, berikut adalah 

wawancaranya: 

Untuk saat ini Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 
Ponorogo sudah cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, karena 
siswa sudah terpantau langsung oleh pihak sekolah jadi apabila akan melakukan 
pelanggaran tentunya akan lebih berhati-hati. Dan harapannya kedepannya bisa 
lebih dirinci lagi untuk peraturan tata tertibnya. 155  
 

Ibu Sri Sunarti menyampaikan bahwa saat ini implementasi sistem 

monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 Ponorogo ini sudah 

efektif untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, pernyataan ini sesuai 

dengan hasil wawancara, yaitu: “Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di 

SMK Negeri 2 Ponorogo ini sudah efektif untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa”.156 

Maka dari deskripsi hasil wawancara di atas mengenai tindak lanjut 

sistem monitoring tata tertib (Simonta) dalam meningkatkan kedisiplinan 

siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 2018-2019 disimpulkan bahwa 

penanganan yang dilakukan disesuaikan dengan ketegorinya 

pelanggarannya (ringan, sedang, atau berat). 

Gambar 4.2 Fase/tahapan penanganan pelanggaran siswa 

                                                 
154 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 14/W/01-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
155 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 15/W/01-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.   
156 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 12/W/01-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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Semenjak adanya Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK 

Negeri 2 Ponorogo Perbedaan yang cukup Signifikan mulai dirasakan oleh 

guru-guru dalam hal kedisiplinan siswa, saat tahun lalu sebelum ada 

Simonta tingkat pelanggaran tata tertib masih tinggi sekitar 25 % tetapi 

kini setelah adanya Simonta menjadi 5 %.158 

  

                                                 
158 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 11/W/1-III/2019 dalam Lampiran Penelitian.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Data tentang Mekanisme Sistem Monitoring Tata Tertib 

(Simonta) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMK Negeri 2 

Ponorogo Tahun 2018-2019 

Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia/mesin 

yang terpadu (integrated), untuk menyajikan informasi yang mendukung 

fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah 

organisasi, yang terdiri dari input, pemrosesan dan output. 159  Hal itupun 

selaras dengan apa yang terjadi di SMK Negeri 2 Ponorogo, sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam era teknologi informasi dan era 

globalisasi saat ini, SMK Negeri 2 Ponorogo juga perlu mempersiapkan dan 

membekali karakter disiplin pada siswa, hal ini bertujuan dengan 

menanamkan kedisplinan, maka siswa ketika di sekolah akan terbiasa sampai 

nanti di dunia kerja. Oleh sebab itu, SMK Negeri 2 Ponorogo membuat 

kebijakan dengan menerapkan program aplikasi Sistem monitoring tata tertib 

(Simonta) untuk menekan tingkat pelanggaran tata tertib dan meningkatkan 

kedisiplinan siswa.  

Hal tersebut sesuai dengan deskripsi data sebelumnya bahwa lahirnya 

Sistem monitoring tata tertib (Simonta) dirancang tidak lepas dari peran 

stakeholder sekolah yang telah berupaya sekuat tenaga untuk menjaga 

kualitas siswa yang merupakan amanat dari alumni dan wali murid. 

                                                 
159  Ariesto Hadi Sutopo, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 96.   
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Mekanisme dari Simonta dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan. 

Hal tersebut pun juga selaras dengan deskripsi data sebelumnya 

bahwa dijelaskan, Sistem monitoring tata tertib (Simonta) ini dimulai dari 

plan (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), 

controlling (pengawasan), evaluation (evaluasi). Plan (perencanaan) ini 

meliputi latar belakang, tujuan, manfaat serta input yang dimasukkan dalam 

Simonta. Organizing (pengorganisasian) meliputi pengelolaan Simonta yang 

dilakukan oleh tim tata tertib, Actuating (pelaksanaan) yaitu pelaksanaan 

Simonta mulai dari awal sampai sekarang yang meliputi pemberian skor 

pelanggaran/skor penghargaan oleh guru kepada siswa. Controlling 

(pengawasan) yang dilakukan oleh waka kesiswaan dan kepala sekolah, dan 

terakhir Evaluation (evaluasi) yang dilakukan untuk mencari 

solusi/pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam implementasi 

Sistem monitoring tata tertib (Simonta) ini. Mekanisme Sistem monitoring 

tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 Ponorogo adalah apabila ada siswa 

yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib maka dari tim tatib maupun 

guru akan secara langsung menginput skor pelanggarannya kedalam aplikasi 

Simonta. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mekanisme sistem 

monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 Ponorogo ini adalah 

apabila ada siswa yang melanggar tata tertib maka guru maupun tim tata 

tertib akan langsung memberi skor pelanggaran dengan menginputnya 
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kedalam Simonta. Langkah-langkah yang dilakukan mulai dari ketika guru 

akan memberi skor kepada siswa yang melanggar tata tertib, yaitu guru login 

ke Simonta, guru mencari nama siswa yang melanggar, memilih jenis 

pelanggaran, dan mencentang pada pilihan pelanggaran, kemudian simpan.  

 

B. Analisis Data tentang Pelaksanaan Sistem Monitoring Tata Tertib 

(Simonta) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMK Negeri 2 

Ponorogo Tahun 2018-2019 

Dalam pelaksanaannya Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di 

SMK Negeri 2 Ponorogo ini tidak terlepas dari peran pemimpin. 

Sebagaimana telah dijelaskan secara teoritis bahwa kepemimpinan adalah 

perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu 

kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama yang berfungsi sebagai 

pemberi arahan, komando, dan pemberi serta pengambil kebijakan. Tugas 

seorang pemimpin adalah melaksanakan manajemen pendidikan, baik sebagai 

fungsi maupun sebagai tugas. 160  Hal tersebut pun juga selaras dengan 

deskripsi data sebelumnya bahwa dalam Sistem monitoring tata tertib 

(Simonta) ini tidak terlepas dari seorang pemimpin yaitu kepala sekolah yang 

dapat memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan mengambil keputusandari 

aktivitas yang dilakukannya. Selain adanya peran dari Kepala Sekolah, dalam 

pelaksanaan Sistem monitoring tata tertib (Simonta) ini juga melibatkan staf 

waka kesiswaan, dan seluruh guru di SMK Negeri 2 Ponorogo. 
                                                 

160 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan ( Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2006), 250-253.  
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 Pelaksanaan Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 

2 Ponorogo dalam meningkatkan kedisplinan siswa tahun 2018-2019 di 

jelaskan bahwa Simonta mulai diterapkan pada awal tahun pelajaran 2018-

2019 sehingga sampai saat ini akan berjalan 2 semester. Selama pelaksanaan 

sudah berjalan dengan lancar akan tetapi masih menemui beberapa kendala 

diantaranya, kendala yang ada berasal dari guru maupun dari siswa sendiri. 

Kendala dari guru adalah kebanyakan masih menganggap bahwa pemberian 

skor pada Simonta ini adalah tanggung jawab dari tim tatib saja. Padahal 

guru-guru sudah diberi akses untuk memberi skor apabila ada siswa yang 

melanggar tata tertib. Selain itu ada guru yang sudah berusia lanjut yang 

kurang menguasai teknologi yang ada. Solusi yang diberikan adalah dengan 

mengharapkan konsistensi dari semua pihak Simonta ini bisa menjadi salah 

satu aplikasi unggulan untuk meningkatkan Kedisiplinan siswa di SMK 

Negeri 2 Ponorogo. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Sistem monitoring 

tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 Ponorogo dalam meningkatkan 

kedisplinan siswa tahun 2018-2019 Selain dengan mencarikan solusi sekolah 

juga melaksanakan evaluasi. Proses Evaluasi ini sangat penting untuk 

dilaksanakan dalam proses organisasi. Sama halnya dengan Evaluasi Sistem 

monitoring tata tertib (Simonta)  di SMK Negeri 2 Ponorogo akan 

dilaksanankan pada akhir tahun pelajaran. Evaluasi merupakan aktivitas 

untuk meneliti dan mengetahui sampai dimana pelaksanaan Simonta yang 

dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi apakah sudah sesuai 
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dengan program dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Dengan 

mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam evaluasi ini maka selanjutnya 

akan dicarikan solusi untuk memperbaikinya 

C. Analisis Data tentang Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Sistem 

Monitoring Tata Tertib (Simonta) dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 2018-2019 

Pentingnya pendidikan telah membawa manusia menuju peradaban 

suatu bangsa, pendidikan telah membawa pola pikir manusia yang lebih 

bernilai, pendidikan telah mengangkat harkat dan martabat bangsa dan 

negaranya, manusia telah mengubah tata kehidupannya dengan melalui 

proses-proses panjang suatu nilai dan pembentukan moralitas manusia. 161 

Kewajiban mentaati tata tertib sekolah adalah hal yang penting sebab 

merupakan bagian dari sistem persekolahan dan bukan sekedar sebagai 

kelengkapan sekolah. "Tata tertib sekolah adalah salah satu alat pendidikan 

preventif (pencegahan) yang bertujuan untuk menjaga agar hal-hal yang dapat 

menghambat atau mengganggu kelancaran proses pembelajaran dapat 

dihindarkan". 162  Dalam tindak lanjut dan Penanggulangan pelanggaran 

kedisiplinan perlu dilaksanakan dengan hati-hati, demokratis dan edukatif. 

Cara-cara penanggulangan dilaksanakan secara bertahap dengan tetap 

memperhatikan jenis gangguan yang ada dan siapa pelakunya.  

                                                 
161 Diding Nurdin dan Imam Sibaweh, Pengelolaan Pendidikan dari Teori Menuju 

Implementasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 147. 
162 Ali Mulyanto dan Lia Ristina,  Penentuan Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Sekolah 

Menggunakan Metode Simple Multi AttrIbute Rating Technique (Smart) Berbasis Php Dan Mysql 
Studi Kasus SMPN 10 Tambun Selatan. Jurnal Informatika SIMANTIK Vol. 3 No. 1 Maret 2018, 
www.jurnal.stmikcikarang.ac.id diakses pada tanggal 2 desember 2018 
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Hal tersebut pun juga selaras dengan deskripsi data sebelumnya 

bahwa, Fase/tahapan penanganan pelanggaran siswa di SMK Negeri 2 

Ponorogo dilakukan berdasarkan kategori, kategori ini terdiri dari ringan, 

sedang, dan berat. Apabila termasuk pelanggaran kategori ringan yang 

rentang skor pelanggaran 10-35 tindak lanjutnya mendapat peringatan I dari 

petugas ketertiban, skor pelanggaran 36-55 tindak lanjutnya mendapat 

peringatan II dari koord. Ketertiban, pelanggaran kategori sedang yang 

rentang skor pelanggaran 56-75 tindak lanjutnya panggilan orangtua ke I oleh 

wali kelas, skor pelanggaran 76-95 tindak lanjutnya panggilan orangtua ke II 

oleh guru BK, skor pelanggaran 96-150 tindak lanjutnya panggilan orangtua 

ke III oleh koord. BK, pelanggaran kategori berat yang rentang skor 

pelanggaran 151-249 tindak lanjutnya mendapat skorsing dari Waka 

Kesiswaan, dan yang rentang skor pelanggaran 250-keatas tindak lanjutnya 

akan dikembalikan ke orangtua oleh Kepala Sekolah. 

Sistem pemberian skor merupakan bentuk hukuman yang diterapkan 

di SMK Negeri 2 Ponorogo mempunyai efek terhadap karakter siswa. 

Pemberian hukuman (punishment) kepada siswa yang telah melakukan 

pelanggaran terhadap tata tertib sekolah akan membuat siswa jera dan akan 

berpikir ulang untuk melakukan kesalahannya kembali. Siswa akan sadar atas 

perbuatan yang telah dilakukan. Tindak lanjut dengan pemberian skor dapat 

berdampak pada kesadaran moral mereka. Dengan skor tersebut, siswa akan 

mengetahui dengan sendirinya bahwa sesungguhnya mereka bersalah telah 

melanggar tata tertib sekolah. 
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Selain berpengaruh terhadap pengetahuan moral, juga berpengaruh 

terhadap perasaan moral. Siswa yang telah mendapatkan hukuman berupa 

pemberian skor akan dapat mengontrol diirinya untuk tidak melanggar 

peraturan kembali. kontrol diri inilah yangn termasuk dalam perasaan moral. 

Dengan diterapkannya pemberian skor dalan Sistem monitoring tata tertib 

(Simonta) akan membuat siswa mempunyai kebiasaan tertib dan disipin 

dalam segala hal. Dari berbagai penjelasan di atas, implementasi Sistem 

monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 Ponorogo berimplikasi 

terhadap karakter siswa dan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Mekanisme sistem monitoring tata tertib (Simonta) dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 2018-2019 yaitu 

apabila ada siswa yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib maka 

dari tim tata tertib maupun guru BK akan secara langsung menginput skor 

pelanggarannya kedalam aplikasi Simonta. Simonta ini merupakan 

terobosan baru yang dIbuat dalam rangka meningkatkan kedisiplinan 

siswa. Disisi lain SMK Negeri 2 Ponorogo telah menunjukkan 

eksistensinya dengan berupaya menekan angka pelanggaran tata tertib 

melalui Simonta yang dirancang untuk merekam pelanggaran siswa. 

Adanya Simonta ini bertujuan untuk memudahkan sekolah dalam 

memantau dan mengawasi tingkat disiplin siswa dan dapat segera tanggap 

dalam memberi tindak lanjutnya. 

2. Dalam pelaksanaan sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 

2 Ponorogo Tahun 2018-2019 selama 2 semester sudah berjalan dengan 

baik, akan tetapi masih tetap ada  beberapa masalah. Masalah yang ada 

berasal dari teknis Simonta dan guru. Konsistensi dari semua pihak sangat 

diperlukan agar kedepannya Simonta ini bisa menjadi salah satu aplikasi 

unggulan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 

Ponorogo. Evaluasi sistem monitoring tata tertib (Simonta)  di SMK 

Negeri 2 Ponorogo dilaksanankan pada akhir tahun pelajaran. Evaluasi 
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merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai dimana 

pelaksanaan Simonta yang dilakukan di dalam proses keseluruhan 

organisasi apakah sudah sesuai dengan program dalam rangka pencapaian 

tujuan pendidikan. Dengan mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam 

evaluasi ini maka selanjutnya akan dicarikan solusi untuk memperbaikinya 

3. Tindak lanjut sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK Negeri 2 

Ponorogo ini terdapat beberapa fase/tahapan dalam penanganan 

pelanggaran siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo, penanganan yang 

dilakukan disesuaikan dengan ketegorinya (ringan, sedang, berat), 

Hitungan akumulasi skor dalam Simonta ini berlaku untuk 2 semester/1 

tahun. Semenjak adanya sistem monitoring tata tertib (Simonta). 

Perbedaan yang cukup Signifikan mulai dirasakan oleh guru-guru dalam 

hal kedisiplinan siswa, Sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK 

Negeri 2 Ponorogo ini sudah efektif untuk meningkatkan kedisiplinan 

siswa, 

 

B. Saran 

1. Bagi SMK Negeri 2 Ponorogo, sistem monitoring tata tertib (Simonta) ini 

harapan kedepannya lebih ditingkatkan lagi mutunya dan memperbaiki 

masalah yang sudah ada, sehingga Simonta ini dapat efektif meningkatkan 

kedisiplinan siswa dan menekan angka pelanggaran tata tertib.  

2. Pengurus atau pengelola sistem monitoring tata tertib (Simonta) di SMK 

Negeri 2 Ponorogo, agar dapat mengimplementasikan manajemen 
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khususnya dalam implentasi Simonta agar dalam pelaksanaannya dapat 

berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang diharapkan. 

3. Bagi siswa, melalui sistem monitoring tata tertib (Simonta) hendaknya 

dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kedisiplinan dan 

hendaknya semakin meningkatkan kedisiplinan agar di kemudian hari bisa 

menjadi bekal saat berada di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. 
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