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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keterlibatan siswa dalam proses belajar 

mengajar didorong oleh upaya untuk memenuhi 

keinginan yang dimiliki oleh siswa dalam belajar 

dan bervariasi tingkatannya. Keinginan-keinginan  

siswa tersebut merupakan stimulan dari motivasi 

yang dimiliki.  

Motivasi adalah suatu kekuatan potensial yang 

ada dalam diri seorang manusia, yang dapat 

dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang 

pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter, dan 

imbalan non moneter yang dapat mempengaruhi 

hasil kinerjanya secara positif atau secara negative, 

hal mana tergantung pada situasi dan kondisi yang 
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dihadapi orang yang bersangkutan. Pengaruh 

motivasi terhadap seseorang tergantung seberapa 

besar motivasi itu mampu membangkitkan motivasi 

seseorang untuk bertingkah laku.
1
 

Kegiatan pendidikan selalu berlangsung di 

dalam suatu lingkungan. Dalam konteks pendidikan, 

lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu 

yang berada di luar diri anak. Anak, dalam hal ini 

manusia tidak akan bisa dipisahkan dengan 

lingkungannya. Sehingga terkadang, lingkunganpun 

akan berpengaruh pada sifat dan kepribadian anak, 

serta salah satu faktor yang membentuk karakter 

anak. Lingkungan dapat berupa hal-hal yang nyata, 

seperti tumbuhan, orang, keadaan, politik, 

                                                           
       

1
 Nyoman Natajaya, Ejournal Kemampuan Manajerial, Motivasi 

Kepala Sekolah dan Profesionalisme Guru terhadap Kualitas 

Pembelajaran pada Guru di SMA Se-Kecamatan Sukasada (Volume 4 

Tahun 2013). 
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kepercayaan, dan upaya lain yang dilakukan 

manusia, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. 

Pendidikan adalah berusaha membangun 

seseorang untuk lebih dewasa. Atau pendidikan 

adalah suatu proses transformasi anak didik agar 

mencapai hal-hal tertentu sebagai akibat proses 

pendidikan yang diikutinya. Pendidikan adalah 

segala situasi hidup yang mempengaruhi 

pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar 

yang berlangsung dalam segala lingkungan dan 

sepanjang hidup. Lebih jelasnya pendidikan adalah 

setiap proses di mana seseorang memperoleh 

pengetahuan, mengembangkan kemampuan atau 

keterampilan sikap atau mengubah sikap.
2
 

Pendidikan juga dapat diartikan dalam 

perspektif, artinya pendidikan dapat didekati dengan 

                                                           
       

2
 Daryanto, Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah 

(Yogyakarta: Gava Media, 2013), 32-33. 



4 

 

 

berbagai sudut pandang tertentu. Sudut pandang 

inilah yang secara spesifik-partikular membedakan 

antara pengertian satu dan yang lainnya. Sebagai 

contoh, pengertian pendidikan dalam perspektif 

keindonesiaan akan berbeda dengan pengertian 

pendidikan dalam perspektif negara lain. Pendidikan 

dalam perspektif Islam tentu juga akan berbeda 

dengan pendidikan dalam perspektif keyakinan 

agama lain. Namun demikian, titik temu makna 

partikular pendidikan tersebut terdapat pada 

semangat universalnya, yaitu sebuah usaha menuju 

kehidupan yang lebih baik. Dalam perspektif 

keindonesiaan, pengertian, fungsi, dan tujuan 

pendidikan terumuskan pada Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 

3, yang berbunyi ”Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
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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.
3
 

Suatu lembaga pendidikan tidak asing lagi 

dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah, 

kepala sekolah sebagai sentral di suatu lembaga 

pendidikan. Di samping itu, kepala sekolah memiliki 

tanggung jawab terhadap kualitas sumber daya 

manusia yang ada agar mampu menjalankan tugas-

tugas pendidikan. 

 Kepala sekolah merupakan tenaga fungsional 

guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu 

                                                           
       

3
 Imam Machali & Ara Hidayat, The Handbook of Education 

Management Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di 

Indonesia  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 27. 



6 

 

 

sekolah, tempat diselenggarakannya proses belajar 

mengajar atau tempat terjadinya interaksi antar guru 

yang memberi pelajaran dan peserta didik yang 

menerima pelajaran. Keberhasilan pendidikan di 

sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala 

sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang 

tersedia di sekolah.
4
 

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam lembaga pendidikan. 

Kepemimpinan berkaitan dengan masalah kepala 

sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk 

mengadakan pertemuan secara efektif dengan para 

guru dalam situasi yang kondusif. Perilaku kepala 

sekolah harus dapat mendorong kinerja para guru 

dengan menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan 

penuh pertimbangan terhadap para guru, baik 

                                                           
       

4
 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 33-34. 
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sebagai individu maupun sebagai kelompok. 

Perilaku instrumental merupakan tugas-tugas yang 

diorientasikan dan secara langsung diklarifikasi 

dalam peranan dan tugas-tugas para guru, sebagai 

individu dan sebagai kelompok. Perilaku pemimpin 

yang positif dapat mendorong kelompok dalam 

mengarahkan dan memotivasi individu untuk bekerja 

sama dalam kelompok dalam rangka mewujudkan 

tujuan organisasi.
5
 

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam 

melaksanakan kedisiplinan kegiatan akademik 

ditentukan dari warga masyarakat sekolah. Suatu 

lembaga sekolah harus menciptakan disiplin agar 

peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran 

akademik dengan baik. Suatu kegiatan akademik 

dilihat akan keberhasilannya bisa ditolak ukur dari 

                                                           
       

5
 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 107. 
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kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran di sekolah, jika peserta didik tidak 

disiplin akan pembelajarannya maka prestasi belajar 

pun tidak maksimal. 

Sukses atau tidaknya pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan kepala seekolah dalam mengelola setiap 

komponen sekolah. Kemampuan kepala sekolah 

tersebut terutama berkaitan dengan pengetahuan dan 

pemahaman mereka terhadap manajemen dan 

kepemimpinan, serta tugas yang dibebankan 

kepadanya, karena tidak jarang kegagalan 

pendidikan dan pembelajaran di sekolah disebabkan 

oleh kurangnya pemahaman kepala sekolah terhadap 

tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa berhasil tidaknya suatu 

sekolah dalam mencapai tujuan serta mewujudkan 
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visi dan misinya terletak pada bagaimana 

manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah, 

khususnya dalam menggerakkan dan 

memberdayakan berbagai komponen sekolah.
6
 

Kedisiplinan akademik adalah suatu tindakan 

yang dilakukan untuk memenuhi suatu peraturan, 

semua ini bisa ditentukan dalam diri sendiri maupun 

suatu kelompok yang bertujuan untuk 

mengantisipasi dari masalah-masalah yang akan 

dihadapi baik dari diri sendiri, kelompok, keluarga, 

sekolah dan masyarakat. 

Pembelajaran ialah membelajarkan peserta 

didik menggunakan asas pendidikan maupun teori 

belajar merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan. Pembelajaran merupakan proses 

komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak 

                                                           
       

6
 E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah 

(Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013), 5.  
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guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan 

oleh peserta didik mempelajari keterampilan dan 

pengetahuan tentang materi-materi pelajaran. Peserta 

didik belajar untuk mengembangkan kemampuan 

konseptual ilmu pengetahuan maupun 

mengembangkan kemampuan dan sikap pribadi yang 

dapat digunakan mengembangkan dirinya. Dalam 

pembelajaran peserta didik sebagai subjek yang aktif 

melakukan proses berpikir, mencari, mengolah, 

mengurai, menggabungkan, menyimpulkan dan 

menyesuaikan masalah.
7
 

Sri Harini yang dikutip dari Kompasiana 

Beyond Blogging, menyatakan bahwa banyak 

permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan 

Indonesia, salah satunya adalah belum terbangun 

suasana dan sikap disiplin dari warga sekolah, yang 

                                                           
       

7
 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga 

Kependidikan (Bandung: Alfabeta, 2013), 164. 
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ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran tata 

tertib yang dilakukan oleh  siswa, guru maupun 

warga lain yang ada di sekolah, misalnya untuk 

kedisiplinan waktu, adanya siswa atau guru dan 

karyawan yang datang terlambat, masih banyaknya 

pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, 

permasalahan-permasalahan tersebut berujung pada 

akibat yaitu tidak terselenggaranya kegiatan belajar 

yang baik dan berkualitas serta tidak tercipta 

lingkungan sekolah yang kondusif untuk belajar.
8
 

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti 

lakukan ketika magang 2 berlangsung mengetahui 

bahwasanya ada salah satu kelas yang kosong 

dikarenakan guru mata pelajaran tersebut tidak hadir 

dan kepala sekolah langsung memasuki ruangan 

                                                           
8
https://www.kompasania.com/riniehanif/5a2786dfb4642610da56a

acz/membangun-sikap-disiplin-dan-bertanggung-jawab, (Rabu 5 

Desember 2018, 08.35 WIB). 

https://www.kompasania.com/riniehanif/5a2786dfb4642610da56aacz/membangun-sikap-disiplin-dan-bertanggung-jawab
https://www.kompasania.com/riniehanif/5a2786dfb4642610da56aacz/membangun-sikap-disiplin-dan-bertanggung-jawab
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kelas tersebut tanpa berfikir panjang, karena kepala 

sekolah lebih mengedepankan akan kedisiplinan 

akademik termasuk dalam hal pembelajaran di kelas, 

dengan adanya pembelajaran di kelas yang bagus 

dan disiplin  maka akan berdampak bagus pula 

dalam prestasi belajar peserta didik.  

Di dalam lembaga pendidikan salah satu 

tempat yaitu di SMPN 4 Ponorogo, peneliti melihat 

dari kegiatan magang 2 di SMPN 4 Ponorogo 

memiliki hal keunikan seperti halnya dalam 

kedisiplinan akademik yang di dalamnya tercakup 

dari pembelajaran dan prestasi belajar yang baik, dan 

kepala sekolah sangat berperan penting di dalam 

penanaman kedisiplinan akademik. Hal tersebut bisa 

dilihat dari prestasi yang telah diraih oleh peserta 

didik baik prestasi di dalam sekolah maupun prestasi 

di luar sekolah, dan kepala sekolah setiap satu 
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minggu memberikan motivasi kepada peserta didik 

guna mendapatkan hasil yang baik. Di sini seorang 

peneliti melakukan observasi atau pengamatan dan 

mewawancarai salah satu guru piket yang berada di 

depan kantor tentang kedisiplinan akademik peserta 

didik, seperti halnya menanyakan tentang adanya 

kedisiplinan akademik. Setiap pagi sebelum 

pembelajaran dimulai ada kegiatan rutin seperti 

kultum dan dari kultum tersebut peserta didik dilatih 

disiplin dalam masuk kelas agar bisa mengikuti 

kultum dan dilanjutkan pembelajaran seperti biasa.
9
 

Melihat dari latar belakang di atas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini 

dengan judul :’’Peran Motivasi Kepala Sekolah 

dalam Penanaman Kedisiplinan Akademik Studi 

Kasus di SMPN 4 Ponorogo”. 

                                                           
       9 Lihat Transkip Observasi nomor: 02/O/15-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil penelitian 
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B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya cakupan pembahasan, 

maka penelitian memberikan fokus masalah tentang 

kedisiplinan akademik.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus 

penelitian di atas, maka dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi motivasi kepala sekolah 

dalam penanaman kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat 

peran motivasi kepala sekolah dalam penanaman 

kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo? 
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3. Bagaimana dampak peran motivasi kepala 

sekolah dalam penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan strategi motivasi kepala 

sekolah dalam penanaman kedisiplinan akademik 

di SMPN 4 Ponorogo. 

2. Untuk memaparkan faktor pendukung dan 

penghambat peran motivasi kepala sekolah 

dalam penanaman kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo.  

3. Untuk memaparkan dampak peran motivasi 

kepala sekolah dalam penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Sedikit banyaknya  hasil penelitian ini dapat 

memberikan  konstribusi dalam dunia 

pendidikan, khususnya tentang penanaman 

kedisiplinan akademik.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman 

dan pemikiran serta dapat memecahkan suatu 

masalah penelitian. 

b. Bagi Sekolah 

Untuk menjadikan bahan masukan positif  

bagi lembaga pendidikan SMPN 4 Ponorogo ke 

arah yang lebih baik. 
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c. Bagi Guru 

Sebagai motivator dalam melaksanakan 

penerapanan kedisiplinan sehingga siswa akan 

lebih termotivasi dalam mematuhi peraturan-

peraturan sekolah. 

d. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai motivator dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pemimpin yang mengelola 

lembaga agar ke depannya mampu menjadikan 

SMPN 4 Ponorogo lebih baik. 

e. Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan kedisiplinan akademik 

yang lebih bagus. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 

enam bab dan tiap bab saling berkaitan erat yang 
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merupakan kesatuan yang utuh. Maka peneliti 

menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini 

dikemukakan latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Kajian teori, bab ini berfungsi untuk 

mengetengahkan kerangka acuan teori yang 

digunakan sebagai landasan melakukan penelitian 

terdiri dari membahas tentang pengertian motivasi, 

tujuan motivasi, fungsi motivasi, pengertian kepala 

sekolah, peran kepala sekolah, dan kedisiplinan 

akademik.  

BAB III Metode penelitian, meliputi: 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 
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pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, 

tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV Temuan data lapangan, bab ini 

memaparkan data yang meliputi deskripsi tentang 

deskripsi data umum yang berisi sejarah berdirinya 

SMPN 4 Ponorogo, letak geografis, visi, misi, dan 

tujuan, keadaan pendidik dan tenaga kependidikan, 

keadaan siswa, daftar sarana dan prasarana, struktur 

organisasi,  dan deskripsi data khusus yang berisi 

tentang data tentang strategi motivasi kepala sekolah 

dalam penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo, data tentang faktor pendukung dan 

penghambat peran motivasi kepala sekolah dalam 

penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo, data tentang dampak peran motivasi 

kepala sekolah dalam penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo.  
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BAB V Analisis, membahas pembahasan hasil 

penelitian, dalam bab ini berfungsi menafsirkan dan 

menjelaskan data hasil temuan dilapangan. 

BAB VI Penutup, bab ini merupakan bab 

terakhir dari skripsi, dimaksudkan untuk 

memudahkan bagi pembaca yang mengambil intisari 

dari skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti juga melakukan telaah pustaka 

terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan, hasil dari 

telaah pustaka tersebut peneliti menemukan: 

Jumila Ria Amsiah, NIM 210612140, dengan 

judul “Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Nilai Kepribadian Siswa di MI 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2015/2016”, dengan rumusan masalah :  

1) Bagaimana kepemimpinan Kepala Sekolah 

sebagai perencana dalam meningkatkan nilai 

kepribadian siswa di MI Ma’arif Setono Jenangan 

 

21 

 



22 

 

 

Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016? 2) Bagaimana 

kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai pelaksana 

dalam meningkatkan nilai kepribadian siswa di MI 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun 

2015/2016? 3) Bagaimana kepemimpinan Kepala 

Sekolah sebagai evaluator dalam meningkatkan nilai 

kepribadian siswa di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016?.  

Metode yang digunakan adalah kualitatif, 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif yang menggambarkan kejadian langsung. 

Dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Dengan rumusan masalah tersebut dapat 

diambil suatu kesimpulan sebagai berikut 

kepemimpinan kepala sekolah sebagai perencana 

dalam meningkatkan nilai kepribadian siswa 
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merencanakan program pembiasaan, kepemimpinan 

kepala sekolah sebagai pelaksana dalam 

meningkatkan nilai kepribadian siswa melaksanakan 

tugasnya sebagai seorang pemimpin yaitu memantau 

secara langsung setiap proses pembiasaan, dan 

sebagai evaluator dalam meningkatkan nilai 

kepribadian siswa yaitu dengan mengoreksi semua 

sikap, tingkah laku dan perbuatan anak didik secara 

langsung melalui pengamatan atau observasi. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, perbedaan ini terletak pada fokus 

pembahasannya, penelitian yang dilakukan oleh 

Jumila Ria Amsiah menekankan pada Peran Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Nilai Kepribadian 

Siswa di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo, 

sedangkan penelitian saya ini memfokuskan pada 

peran motivasi kepala sekolah dalam penanaman 
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kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo. Dan 

terjadi kesamaannya terletak pada kepala sekolah.
1
  

Hasil penelitian Estu Diah Karsaningsih, NIM 

051114012, dengan judul “Tingkat Kedisiplinan 

Para Siswa Kelas VIII SMP Joanness Bosco 

Yogyakarta Tahun Pelajaran 2009/2010”, dengan 

rumusan masalah : 1) Bagaimana tingkat 

kedisiplinan siswa kelas VIII SMP Joanness Bosco 

Yogyakarta tahun pelajaran 2009/2010 dalam 

mengikuti kegiatan akademik di sekolah? 2) Apa 

saja topik yang prioritas sebagai bahan layanan 

bimbingan untuk meningkatkan kedisiplinan para 

siswa?.  

Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

                                                             
       

1
 Jumila Ria Amsiah, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Nilai Kepribadian Siswa di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016 (Skripsi: STAIN PO, 2016).  
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dengan metode survei. Instrumen penelitian adalah 

kuesioner yang disusun oleh peneliti sendiri. 

Kuesioner ini memiliki 80 butir pernyataan yang 

mengungkapkan empat aspek kedisiplinan 

akademik. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik statistic kategorisasi dan tabulasi skor-

skor dalam kuesioner tingkat kedisiplinan para siswa 

dalam mengikuti kegiatan akademik di sekolah.   

Di mana dalam kesimpulan skripsi tersebut 

adalah hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

112 siswa kelas VIII, 49 siswa (43, 75%) memiliki 

tingkat kedisiplinan rendah dalam mengikuti 

kegiatan akademik di sekolah dan 63 siswa (56,25%) 

memiliki tingkat kedisiplinan tinggi dalam 

mengikuti kegiatan akademik di sekolah. Tingkat 

kedisiplinan para siswa kelas VIII SMP Joanness 

Bosco Yogyakarta dalam mengikuti kegiatan 
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akademik di sekolah dalam tiap aspek, adalah 

sebagai berikut: (1) Aspek kedisiplinan dalam 

mengikuti pelajaran: jumlah siswa yang memiliki 

tingkat kedisiplinan tinggi (64 siswa/57,14%) lebih 

banyak daripada siswa yang memiliki tingkat 

kedisiplinan rendah (48 siswa/42,14%); (2) Aspek 

kedisiplinan dalam mengerjakan PR dan tugas- 

tugas: jumlah siswa yang memiliki tingkat 

kedisiplinan tinggi (62 siswa/55,35 %) lebih banyak 

daripada siswa yang memiliki tingkat kedisiplinan 

rendah (50 siswa/44,54 %); (3) Aspek kedisiplinan 

dalam mengikuti ujian: jumlah siswa yang memiliki 

tingkat kedisiplinan tinggi (83 siswa/74,10 %) lebih 

banyak daripada siswa yang memiliki tingkat 

kedisiplinan rendah (29 siswa/25,89 %); (4) Aspek 

kedisiplinan dalam menggunakan waktu kosong 

untuk belajar di sekolah: jumlah siswa yang 
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memiliki tingkat kedisiplinan tinggi (62 siswa/55,35 

%) lebih banyak daripada siswa yang memiliki 

tingkat kedisiplinan rendah, yaitu 50 siswa (44,64 

%) akademik di sekolah.
2
 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada fokus 

pembahasannya, penelitian yang dilakukan oleh Estu 

Diah Karsaningsih menekankan pada Tingkat 

Kedisiplinan Para Siswa Kelas VIII SMP Joanness 

Bosco Yogyakarta, sedangkan penelitian saya ini 

memfokuskan pada peran motivasi kepala sekolah 

dalam penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo. 

Hasil Penelitian Asih Rahayu, NIM. 

11402242010, dengan judul “Peran Kepala Sekolah 

                                                             
       

2
 Estu Diah Karsaningsih, Tingkat Kedisiplinan Para Siswa Kelas 

VIII SMP Joanness Bosco Yogyakarta Tahun Pelajaran 2009/2010 

(Skripsi : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2009).  



28 

 

 

sebagai Motivator dalam Pengoptimalan Kinerja 

Guru dan Karyawan di SMK Yayasan Pendidikan 

Ekonomi (YPE) Cilacap, dengan rumusan masalah :  

1) bagaimana kepala sekolah memberikan motivasi 

kepada guru dan karyawan di SMK YPE Cilacap?.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini 

meliputi kepala sekolah, guru, dan karyawan SMK 

YPE Cilacap. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan antara lain wawancara, dokumentasi, dan 

observasi. Teknik keabsahan data yang digunakan 

adalah teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik 

analisis data menggunakan model interaktif yang 

meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan pengambilan kesimpulan. 

Dengan rumusan masalah di atas dapat diambil 

suatu kesimpulan sebagai berikut dari hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa peran kepala sekolah 

sebagai motivator untuk mengoptimalkan kinerja 

guru dan karyawan di SMK YPE Cilacap yaitu 

dengan 1) membuat empat program, yaitu a) 

memfokuskan pada pengembangan kurikulum dan 

kegiatan belajar mengajar di sekolah, b) 

mengembangkan kreativitas guru dalam mengajar 

dengan membuat program tahunan, program 

semester, dan rencana program pembelajaran (yang 

mengikuti kurikulum terbaru, yakni kurikulum 

2013), c) penyediaan sarana dan prasarana, dan d) 

menegakkan disiplin di lingkungan sekolah dengan 

memberikan contoh hadir tepat waktu pada jam 

kerja; 2) pelaksanaan program kerja berjalan cukup 

baik. Meskipun masih ada kendala, kepala sekolah 

bersikap tanggap terhadap permasalahan yang ada 

dan melakukan pengawasan secara langsung dan 
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tidak langsung; dan 3) kepala sekolah melakukan 

evaluasi kinerja guru dan karyawan mulai dari 

proses pelaksanaan sampai dengan pembuatan 

laporan hasil kerja.
3
 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, perbedaan ini terletak pada fokus 

pembahasannya, penelitian yang dilakukan Asih 

Rahayu, NIM. 11402242010, dengan judul “Peran 

Kepala Sekolah sebagai Motivator dalam 

Pengoptimalan Kinerja Guru dan Karyawan di SMK 

Yayasan Pendidikan Ekonomi (YPE) Cilacap, 

sedangkan penelitian saya ini memfokuskan pada 

peran motivasi kepala sekolah dalam penanaman 

kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo. Dan 

                                                             
       

3
 Asih Rahayu, Peran Kepala Sekolah sebagai Motivator dalam 

Pengoptimalan Kinerja Guru dan Karyawan di SMK Yayasan 

Pendidikan Ekonomi (YPE) Cilacap (Skripsi: Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2014). 
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terjadi kesamaannya di peran kepala sekolah sebagai 

motivator. 

 

B. Kajian Teori 

1. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Kata motivasi berasal dari bahasa latin 

“movore” yang berarti “bergerak” yang 

dimaksudkan sebagai “bergerak untuk maju”. 

Sardiman menyatakan bahwa, motivasi dapat 

dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu 

sehingga seseorang mau dan ingin 

melakukan sesuatu.
4
 Motif bekerja dapat 

bermacam-macam, namun dalam posisi ini 

motif kerja berupa pemberian semangat agar 

                                                             
       

4
 Engkoswara, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), 

209. 
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para karyawan melakukan pekerjaan dengan 

baik seperti dikatakan Nitisemito.
5
  

Motivasi adalah kuatnya dorongan (dari 

dalam diri manusia) yang membangkitkan 

semangat pada makhluk hidup, yang 

kemudian hal itu menciptakan adanya 

tingkah laku dan mengarahkannya pada suatu 

tujuan atau tujuan-tujuan tertentu. Motivasi 

itu menjalankan fungsi-fungsi utama dan 

penting bagi makhluk hidup, di mana ia 

mendorongnya untuk lebih 

bertanggungjawab dengan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan primer yang terpenting 

bagi keberlangsungan hidup dan eksistensi 

dirinya. Sebagaimana juga motivasi 

dimaksud mendorongnya untuk bertanggung 

                                                             
       

5
 Ibid.  
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jawab dengan banyak melakukan tindakan 

lain yang penting dan bermanfaat bagi 

dirinya dalam harmonisasi kehidupan. 

Motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi 

mencapai tujuan. Orang yang termotivasi, 

membuat reaksi-reaksi yang mengarahkan 

dirinya kepada usaha mencapai tujuan, untuk 

mengurangi keterangan yang ditimbulkan 

oleh perubahan tenaga di dalam dirinya. 

Dengan perkataan lain, motivasi memimpin 

ke arah reaksi-reaksi mencapai tujuan, 

misalnya untuk dapat dihargai dan diakui 

oleh orang lain.
6
 

Motivasi merupakan objek yang penting 

bagi manajer, dalam konteks ini adalah 

kepala sekolah, karena manajer harus bekerja 

                                                             
       

6
 Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Psikologi Kenabian Prophetic 

Psychology (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 341-342. 
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dengan dan melalui orang lain. Manajer perlu 

memahami orang-orang dalam berperilaku 

tertentu agar dapat mempengaruhinya untuk 

bekerja sesuai dengan yang diinginkan 

organisasi dalam konteks studi ini adalah 

sekolah.
7
 

Motivasi adalah aspek yang sangat 

penting untuk membelajarkan siswa. Tanpa 

adanya motivasi, tidak mungkin siswa 

memiliki kemauan untuk belajar. Oleh karena 

itu, membangkitkan motivasi merupakan 

salah satu peran dan tugas guru dalam setiap 

proses pembelajaran. Motivasi dapat 

diartikan sebagai dorongan yang 

memungkinkan siswa untuk bertindak atau 

melakukan sesuatu. 

                                                             
       

7
 Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 131.  
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 Dorongan itu hanya mungkin muncul 

dalam diri siswa manakala siswa merasa 

membutuhkan. Siswa yang merasa butuh 

akan bergerak dengan sendirinya untuk 

memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu 

dalam rangka membangkitkan motivasi, guru 

harus dapat menunjukkan pentingnya 

pengalaman dan materi belajar bagi 

kehidupan siswa, dengan demikian siswa 

akan belajar bukan hanya sekadar untuk 

memperoleh nilai atau pujian akan tetapi 

didorong oleh keinginan untuk memenuhi 

kebutuhannya.
8
 

Motivasi dapat timbul dari luar maupun 

dari dalam diri individu itu sendiri. Motivasi 

yang berasal dari luar diri individu diberikan 

                                                             
       

8
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2011), 135.  
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oleh motivator seperti orangtuanya, guru, 

konselor, kepala sekolah, orang dekat atau 

teman-teman dekat. Sedangkan motivasi 

yang berasal atau timbul dalam diri 

seseorang, dapat disebabkan seseorang 

mempunyai keinginan untuk dapat 

menggapai sesuatu (cita-cita) dan lain 

sebagainya.
9
 

b. Tujuan Motivasi 

Motivasi diberikan sebagai upaya 

memelihara semangat kerja karyawan agar 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan 

optimal. Motivasi ditujukan sebagai upaya 

mendorong dan merangsang pegawai 

untuk melakukan kegiatan atau tugasnya 

dengan rasa kesadaran. Sebagai upaya 

                                                             
       

9
 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif 

Baru (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 320 
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motivasi, pemimpin dapat melakukan 

kegiatan untuk meningkatkan kegairahan, 

disiplin, kesejahteraan, prestasi, tanggung 

jawab terhadap tugas-tugas dan 

produktivitas.
10

 

c. Fungsi Motivasi 

a) Sebagai energi atau motor penggerak 

bagi manusia, seperti halnya bahan 

bakar pada kendaraan. 

b) Untuk mengatur dalam memilih 

alternative di antara dua atau lebih 

kegiatan yang bertentangan. 

c) Merupakan pengatur atau arah tujuan 

dalam melakukan aktifitas.
11

 

 

                                                             
       

10
 Engkoswara, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2010), 209.  

       
11

 Didin Kurniadin, Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip 

Pengelolaan Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 336.  
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2. Kepala Sekolah 

a. Pengertian Kepala Sekolah 

Kepemimpinan pendidikan adalah 

pemimpin pada satu lembaga satuan 

pendidikan. Tanpa kehadiran kepemimpinan 

pendidikan, proses pendidikan termasuk 

pembelajaran tidak akan berjalan efektif. 

Kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin 

yang proses keberadaannya dapat dipilih 

secara langsung, ditetapkan oleh yayasan, atau 

ditetapkan oleh pemerintah.
12

 Kepemimpinan 

sebagai salah satu fungsi manajemen 

merupakan hal yang sangat penting untuk 

mencapai tujuan organisasi.
13

 Orang yang 

memegang jabatan kepala sekolah adalah 

                                                             
       

12
 Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 114.  

       
13

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Toeritik 

dan Permasalahannya (Jakarta: PT Rrajagrafindo Persada, 2008), 15.  
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pemimpin pendidikan. Kepala sekolah bekerja 

bukan hanya mengembangkan namun sebagai 

pemimpin pendidikan, kepala sekolah harus 

mampu menggunakan proses-proses demokrasi 

atas dasar kualitas sumbangannya. Soetopo 

menyatakan bahwa, dengan demikian maka 

kepala sekolah bertindak sebagai konsultan 

bagi guru-guru yang dapat membantu 

memecahkan masalah mereka.
14

 

Sebagai suatu organisasi, menurut 

Wahjosumidjo, kesuksesan lembaga 

pendidikan tidak hanya ditentukan oleh 

kepemimpinan pendidikan, tetapi juga oleh 

tenaga kependidikan lainnya dan proses 

lembaga pendidikan itu sendiri. Hal tersebut 

membawa konsekuensi logis bahwa 

                                                             
       

14
 Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi, 127-128.  
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kepemimpinan pendidikan berkewajiban untuk 

mengoordinasikan ketenagaan pendidikan di 

lembaga pendidikan untuk menjamin 

teraplikasinya peraturan dan perundangan 

lembaga pendidikan. Dalam perannya tersebut, 

kepemimpinan pendidikan dapat berfungsi 

sebagai motivator, direktur, dan evaluator.
15

 

b. Peran Kepala Sekolah 

Kepala sekolah berperan sebagai kekuatan 

inti untuk menggerakkan kehidupan sekolah. 

Kepala sekolah menentukan irama bagi 

sekolah mereka. kepala sekolah menentukan 

keberhasilan sekolah.
16

  Kepala sekolah 

memiliki fungsi yang berdimensi luas. Kepala 

sekolah dapat memerankan banyak fungsi, 

                                                             
       

15
 Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, 114.  

       
16

 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik 

dan Permasalahannya (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008),  82.  
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yang orangnya sama, tetapi topiknya yang 

berbeda. Pada Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah. 

Kepala sekolah juga harus berjiwa wirausaha. 

Atas dasar itu, dalam kerangka menjalankan 

fungsinya, kepala sekolah harus memerankan 

diri dalam tatanan perilaku yang disingkat 

EMASLIME, sebagai singkatan dari educator, 

manager, administrator, supervisor, leader, 

innovator, motivator, dan entrepreneur. 

Kepala sekolah harus mampu melaksanakan 

peranannya di antaranya:  

1) Kepala Sekolah sebagai Edukator 

Sebagai edukator kepala sekolah 

berfungsi menciptakan iklim sekolah yang 

kondusif, memberikan nasihat kepada 
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warga sekolah, memberikan mendorong 

guru dan tenaga kependidikan untuk berbuat 

serta melaksanakan model pembelajaran 

yang menarik. Sebagai edukator juga, 

kepala sekolah perlu berupaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Upaya yang dapat 

dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerjanya sebagai edukator, 

khususnya dalam peningkatan kinerja guru 

dan tenaga kependidikan, serta prestasi 

belajar siswa dapat dideskripsikan sebagai 

berikut. 1). Menyertakan guru dalam 

penataran atau pelatihan untuk menambah 

wawasannya. 2). Memberikan kesempatan 

kepada guru-guru untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya. 3). 
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Menggerakkan tim evaluasi hasil belajar 

siswa agar giat bekerja. 4). Menggunakan 

waktu belajar secara efektif di sekolah. 5). 

Mengoptimasi ruang kerja guru sebagai 

wahana tukar pengalaman antar sesama 

mereka demi perbaikan kinerja masing-

masing.
17

  

2) Kepala Sekolah sebagai Manager  

Dalam rangka melakukan peran dan 

fungsinya sebagai manager, kepala sekolah 

perlu memiliki strategi yang tepat untuk 

memberdayakan guru dan tenaga 

kependidikan melalui persaingan dalam 

kebersamaan, memberikan kesempatan guru 

dan tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya, dan mendorong 

                                                             
       

17
 Sudarwan Danim, Profesi Kependidikan (Bandung: Alfabeta, 

2013), 79.  
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keterlibatan seluruh guru dan tenaga 

kependidikan dalam berbagai kegiatan yang 

menunjang program sekolah. Sebagai 

manajer, kepala sekolah harus mampu 

mengoptimasi dan mengakses sumber daya 

sekolah untuk mewujudkan visi, misi, dan 

mencapai tujuannya.
18

 

3) Kepala Sekolah sebagai Administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator 

memiliki hubungan erat dengan berbagai 

aktivitas administrasi sekolah. Baik dilihat 

dari pendekatan fungsional maupun 

pendekatan substansional. Secara 

fungsional, kepala sekolah harus mampu 

merencanakan, mengorganisasikan, menata 

staff, melaksanakan, mengawasi, 

                                                             
       18  Ibid. 
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mengendalikan, mengevaluasi dan 

melakukan tindak lanjut. Secara substansial 

kepala sekolah harus mampu mengelola 

kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, 

hubungan kemasyarakatan, layanan khusus, 

administrasi kearsipan, dan administrasi 

keuangan.
19

 

4) Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

Sebagai supervisor, kepala sekolah 

mensupervisi aneka tugas pokok dan fungsi 

yang dilakukan oleh guru dan seluruh staff. 

Dalam kerangka ini, kepala sekolah harus 

mampu melakukan berbagai pengawasan 

dan pengendalian untuk meningkatkan 

kinerja guru dan tenaga kependidikan. 

Pengawasan dan pengendalian ini 
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 Ibid. 
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dimaksudkan agar kegiatan pendidikan di 

sekolah terarah pada tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian 

yang dilakukan kepala sekolah terhadap 

tenaga kependidikan khususnya guru, 

disebut supervisi klinis, yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan 

profesional guru dan kualitas pembelajaran 

melalui pembelajaran efektif.
20

 

5) Kepala Sekolah sebagai Leader 

Kepala sekolah sebagai pemimpin harus 

mampu memberikan petunjuk dan 

pengawasan, meningkatkan kemauan dan 

kemampuan guru dan tenaga kependidikan, 

membuka komunikasi dua arah dan 

mendelegasikan tugas. Mereka harus 

                                                             
       

20
 Ibid., 81.  
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memiliki karakter khusus yang mencakup 

kepribadian, keahlian dasar, pengalaman 

dan pengetahuan professional, serta 

memiliki sifat yang jujur, percaya diri, 

bertanggung jawab, berani mengambil 

resiko dan keputusan, berjiwa besar, emosi 

yang stabil, dan teladan.
21

 

6) Kepala Sekolah Sebagai Inovator 

Administrator sekolah yang bermutu 

selalu melakukan inovasi secara 

berkelanjutan. Inovasinya diarahkan untuk 

memenuhi tuntutan mutu masa depan, 

sesuai kebutuhan masyarakat, lokal dan 

global. Dalam rangka melakukan peranan 

dan fungsinya sebagai inovator, kepala 

sekolah perlu memiliki strategi yang tepat 
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 Ibid.  
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untuk menjalin hubungan yang harmonis 

dengan lingkungan, mencari gagasan baru, 

mengintegrasikan setiap kegiatan, 

memberikan teladan guru dan tenaga 

kependidikan dan mengembangkan model-

model pembelajaran yang inovatif.
22

 

7) Kepala Sekolah sebagai Motivator 

Sebagai motivator, kepala sekolah 

memiliki strategi yang tepat untuk 

memberikan motivasi kepada guru dan staf 

untuk melakukan berbagai tugas dan 

fungsinya. Hal ini dapat ditumbuhkan 

melalui pengaturan lingkungan fisik, 

suasana kerja, disiplin, dorongan, 

penghargaan secara efektif dan penyediaan 

                                                             
       

22
 Ibid., 82. 
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berbagai sumber belajar melalui 

pengembangan sentra belajar.  

Salah satu upaya memotivasi adalah 

dengan memberi penghargaan kepada guru 

dan stafnya. Dengan penghargaan itu, guru 

dan staf dirangsang untuk meningkatkan 

profesionalisme kerjanya secara positif dan 

produktif. Pelaksanaan penghargaan dapat 

dikaitkan dengan prestasi guru dan staf.
23

 

Kepala sekolah sebagai motivator, peran 

dan fungsi kepala sekolah antara lain 

sebagai motivator yaitu memberikan 

motivasi kepada warga sekolah agar mereka 

dapat melaksanakan tugas-tugas di sekolah 

secara baik dan benar. Kepala sekolah 

bertugas menyihir lingkungan kerja, 

                                                             
       23 Ibid.  
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suasana kerja, membangun prinsip 

penghargaan dan hukuman yang 

sistematik.
24

 

8) Kepala Sekolah sebagai Entrepreneur 

Sebagai entrepreneur, kepala sekolah 

harus menjadi wirausaha sejati. Istilah 

wirausaha di sini merujuk kepada usaha dan 

sikap mental. Wirausaha esensinya adalah 

usaha untuk menciptakan nilai lewat 

pengakuan terhadap peluang bisnis, 

manajemen pengambilan resiko sesuai 

dengan peluang yang ada, dan melalui 

keterampilan komunikasi dan manajemen 

untuk memobilisasi manusia, keuangan dan 

                                                             
       

24
 Budi Suhardiman, Studi Pengembangan Kepala Sekolah Konsep 

dan Aplikasi (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 31. 
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sumber daya yang diperlukan untuk 

membawa sebuah proyek sampai berhasil.
25

 

 

3. Kedisiplinan Akademik 

a) Disiplin 

1) Pengertian Disiplin 

Disiplin adalah ketaatan dan ketepatan 

pada suatu aturan yang dilakukan secara 

sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan 

pihak lain atau suatu keadaan di mana 

sesuatu itu berada dalam tertib, teratur dan 

semestinya serta tiada suatu pelanggaran baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Tujuan dari disiplin di sini yaitu agar 

kegiatan sekolah dapat berlangsung secara 

efektif dalam suasana tenang, tentram dan 

                                                             
       

25
 Ibid., 83.  
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setiap guru beserta karyawan dalam 

organisasi sekolah merasa puas karena 

terpenuhi kebutuhannya.
26

 

Disiplin berasal dari bahasa latin 

Discere yang berarti belajar. Dari kata ini 

timbul kata Disciplina yang berarti 

pengajaran atau pelatihan.
27

 Disiplin kerja 

adalah sikap kejiwaan seseorang atau 

kelompok yang senantiasa berkehendak 

untuk mengikuti atau mematuhi segala 

peraturan yang telah ditentukan. Kedisiplinan 

dapat dilakukan dengan latihan antara lain 

dengan bekerja menghargai waktu dan biaya 

akan memberikan pengaruh yang positif 
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 Ondi Saondi, Etika Profesi Keguruan (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2015), 40-41. 
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 Januardani Muttaqin, Bentuk Pembelajaran Akidah Akhlak dalam 

Menanamkan Karakter Kedisiplinan Siswa Kelas 3 SD Tarbiyatul Islam 

Kertosari Babadan Ponorogo (Skripsi, INSURI Ponorogo, 2015), 21. 
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terhadap produktivitas. Disiplin merupakan 

sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian 

diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. 

Peraturan dimaksud dapat diterapkan oleh 

orang yang bersangkutan maupun berasal 

dari luar. Maka dari itu disiplin merupakan 

masalah yang sangat diperlukan, sebagai 

pengendali diri dalam kehidupan 

bermasyarakat yang penuh dengan peraturan 

dan norma. Dengan begitu diharapkan 

terjadinya ketertiban dalam kehidupan 

bersama sehingga tercipta perdamaian. 

Dengan adanya kedisiplinan di sekolah 

diharapkan mampu menciptakan suasana 

lingkungan belajar yang nyaman dan tentram 

di dalam kelas. Kedisiplinan sekolah erat 
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hubungannya dengan kerajinan peserta didik 

dalam sekolah dan juga belajar.
28

  

Disiplin mengandung arti sebagai 

keadaan tertib di mana para pengikut itu 

tunduk  dengan senang hati dengan ajaran-

ajaran para pemimpinnya.
29

 Disiplin juga 

sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses dari serangkaian perilaku 

yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau 

ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi 

bagian perilaku dalam kehidupannya. 

Perilaku itu tercipta melalui proses binaan 

melalui keluarga, pendidikan dan 
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 Andrianto, Hubungan antara Motivasi Belajar Pendidikan 

Agama Islam dengan Kedisiplinan Beribadah Shalat Fardhu Siswa 

Kelas X SMK Negeri Tulakan Pacitan (Skripsi, INSURI Ponorogo, 

2016), 42. 
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pengalaman.
30

 Siswa yang disiplin yaitu 

siswa yang biasanya hadir tepat waktu, taat 

terhadap semua peraturan yang diterapkan di 

sekolah, serta berperilaku sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku. Menurut Bohar 

Soeharto menyebutkan tiga hal mengenai 

disiplin, yakni disiplin sebagai latihan, 

disiplin sebagai hukuman, dan disiplin 

sebagai alat pendidikan. Disiplin sebagai  

latihan untuk menuruti kemauan seseorang, 

jika dikatakan “melatih untuk menurut” 

berarti jika seseorang memberi perintah, 

orang lain akan menuruti perintah itu. 

Disiplin sebagai hukuman, bila seseorang 

berbuat salah maka harus dihukum. 

Hukuman itu sebagai upaya mengeluarkan 
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 Prijodarminto Soegeng, Disiplin Kiat Menuju Sukses (Jakarta:  

Abadi, 1994), 23. 
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yang jelek dari dalam diri orang itu sehingga 

menjadi baik. Disiplin sebagai alat untuk 

mendidik. Seorang anak memiliki potensi 

untuk berkembang melalui interaksi dengan 

lingkungan untuk mencapai tujuan realisasi 

dirinya. Dalam interaksi tersebut anak belajar 

tentang nilai-nilai sesuatu. Proses belajar 

dengan lingkungan yang di dalamnya 

terdapat nilai-nilai  tertentu telah membawa 

pengaruh dan perubahan perilakunya. 

Perilaku ini berubah tertuju pada arah yang 

sudah ditentukan oleh nilai-nilai yang 

dipelajari. Jadi, fungsi belajar adalah 

memengaruhi dan mengubah perilaku 

seorang anak. Semua perilaku merupakan 

hasil sebuah proses belajar. Inilah sebetulnya 

makna disiplin. Dalam pemahaman yang 
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ketiga inilah seharusnya disiplin 

dikembangkan.
31

 Dalam Al-Qur’an juga 

memberikan tuntunan bahwa semua umat 

Islam berkewajiban untuk mengamalkan 

ajaran-ajaran agama yang mengisyaratkan 

adanya kewajiban untuk disiplin. Banyak 

sekali ayat Al-Qur’an yang menerangkan 

tentang disiplin, seperti halnya yang tertuang 

dalam QS. al-Nisa’ ayat 103: 
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 Soeharno Bohar, Disiplin (Arahan Diri pada Suatu Norma atas 

Dasar Kesadaran Diri) (Jakarta: Kantor Menteri Negara 

Kependudukan/ BKKBN, 1996), 11. 
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“Maka apabila kamu telah menyelesaikan 

shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, 

di waktu duduk dan di waktu berbaring. 

Kemudian apabila kamut telah merasa aman, 

maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana 

biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah 

fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-

orang yang beriman.” 

 

Di dalam ayat tersebut 

mengisyaratkan tentang disiplin waktu dalam 

beribadah, misalnya harus dilaksanakan 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 

oleh Allah Swt. Demikian juga dengan 

disiplin dalam melaksanakan pekerjaan maka 

harus dilaksanakan sesuai dengan waktu dan 

aturan yang berlaku. Sedangkan kedisiplinan 

sekolah erat hubungannya dengan kerajinan 
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peserta didik dalam sekolah dan juga 

belajar.
32

  

2) Macam-macam Disiplin 

Teknik disiplin dapat dibagi menjadi tiga 

macam yakni disiplin otoritarian, disiplin 

permitif, disiplin demokratis. Ketiga hal itu 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Disiplin Otoritarian 

Disiplin otoritarian selalu berarti 

pengendalian tingkah laku berdasarkan 

tekanan,  dorongan, pemaksaan dari luar diri 

seseorang. Hukuman dan ancaman kerapkali 

dipakai untuk memaksa, menekan, 

mendorong seseorang mematuhi dan menaati 

peraturan.  
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 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang  Mempengaruhinya 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 69. 
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b) Disiplin Permitif 

Dalam disiplin ini seseorang 

dibiarkan bertindak menurut keinginannya. 

Kemudian dibebaskan untuk mengambil 

keputusan sendiri dan bertindak sesuai 

dengan  keputusan yang diambilnya itu. 

Seseorang yang berbuat sesuatu dan ternyata 

membawa akibat melanggar norma atau 

aturan yang berlaku, tidak diberi sanksi atau 

hukuman. Dampak teknik permitif ini berupa 

kebingungan dan kebimbangan.  

c) Disiplin Demokratis 

Pendekatan disiplin demokratis 

dilakukan dengan memberi penjelasan, 

diskusi dan penalaran untuk membantu anak 

memahami mengapa diharapkan mematuhi 

dan menaati peraturan yang ada. Teknik ini 



61 

 

 

menekankan teknik edukatif bukan aspek 

hukuman. Sanksi atau hukuman dapat 

diberikan kepada yang menolak atau 

melanggar tata tertib. Akan tetapi, hukuman 

dimaksud sebagai upaya menyadarkan, 

mengoreksi, dan mendidik.
33

  

b)  Pembelajaran 

1) Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran ialah membelajarkan 

siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar merupakan proses 

komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan 

oleh peserta didik. Corey menyatakan 

bahwa, pembelajaran adalah suatu proses 
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di mana lingkungan seseorang secara 

disengaja dikelola untuk memungkinkan 

ia turut serta dalam tingkah laku tertentu 

dalam kondisi-kondisi khusus atau 

menghasilkan respon terhadap situasi 

tertentu, pembelajaran merupakan subset 

khusus dari pendidikan.
34

 

Pembelajaran adalah serangkaian 

aktivitas yang sengaja diciptakan dengan 

maksud untuk memudahkan terjadinya 

proses belajar. Definisi lain tentang 

pembelajaran dikemukakan Patricia L. 

Smith yang mengemukakan bahwa 

pembelajaran adalah pengembangan dan 

penyampaian informasi dan kegiatan 
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 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 61.  
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yang diciptakan untuk memfasilitasi 

pencapaian tujuan yang spesifik.
 35

  

Pembelajaran adalah suatu proses 

yang sengaja dirancang untuk 

menciptakan terjadinya aktivitas belajar 

dalam diri individu. Dengan kata lain, 

pembelajaran merupakan sesuatu hal 

yang bersifat eksternal dan sengaja 

dirancang untuk mendukung terjadinya 

proses belajar internal dalam diri 

individu. Walter Dick mendefinisikan 

pembelajaran sebagai rangkaian 

peristiwa atau kegiatan yang 

disampaikan secara terstruktur dan 

terencana dengan menggunakan sebuah 

atau beberapa jenis media. Proses 
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 Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: 

PT. Dian Rakyat, 2011), 10-11. 



64 

 

 

pembelajaran mempunyai tujuan agar 

siswa dapat mencapai kompetensi seperti 

yang diharapkan. Aktivitas pembelajaran 

akan memudahkan terjadinya proses 

belajar apabila mampu mendukung 

peristiwa internal yang terkait dengan 

pemrosesan informasi. 

Proses pembelajaran atau pengajaran 

kelas menurut Dunkin dan Biddle berada 

pada empat variabel interaksi yaitu a). 

variable pertanda berupa pendidik, 2). 

Variabel konteks berupa peserta didik, 

sekolah dan masyarakat, 3). Variabel 

proses berupa interaksi peserta didik 

dengan pendidik, 4). Variabel produk 
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berupa perkembangan siswa dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang.
36

 

Bulgelski mengidentifikasikan 

beberapa puluh prinsip pembelajaran 

kemudian didapatkan menjadi empat 

prinsip dasar yang dapat diterapkan oleh 

para guru dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran. Keempat prinsip dasar 

tersebut adalah:
 37

 

a) Untuk belajar siswa harus mempunyai 

perhatian dan responsive terhadap materi 

yang akan dipelajari. 

b) Semua proses belajar memerlukan 

waktu, dan untuk suatu waktu tertentu 
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 Konsep dan Makna Pembelajaran, 61.  
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 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: 

Penerbit Teras, 2012), 45-46. 
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hanya dapat dipelajari sejumlah materi 

yang sangat terbatas. 

c) Di dalam diri siswa yang sedang 

belajar selalu terdapat suatu alat pengatur 

internal yang dapat mengontrol motivasi 

serta menentukan sejumlah mana dan 

dalam bentuk apa siswa bertindak dalam 

suatu situasi tersebut. 

d) Pengetahuan tentang hasil yang 

diperoleh di dalam proses belajar 

merupakan faktor yang penting sebagai 

pengontrol.  

Pembelajaran itu menunjukkan pada 

usaha siswa mempelajari bahan pelajaran 

sebagai akibat perlakuan guru. Di sini 

jelas, proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa tidak mungkin terjadi 
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tanpa perlakuan guru. Yang 

membedakannya hanya terletak pada 

peranannya saja.
38

 

2) Mengikuti Pembelajaran 

Siswa belajar sesuai dengan jam 

yang telah ditetapkan oleh sekolah 

selama jam pelajaran berlangsung siswa 

wajib memperhatikan guru mengajar dan 

tidak diperbolehkan keluar kelas atau 

tidak mengikuti pelajaran tanpa alasan 

yang jelas.  

3) Mengerjakan PR dan Tugas 

Tugas rumah atau PR diberikan 

sebagai sarana pelatihan bagi siswa. PR 

wajib dikerjakan oleh siswa. Bagi yang 

melanggar akan dikenakan sanksi. Orang 
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yang berhak memberikan sanksi adalah 

guru mata pelajaran yang bersangkutan. 

4) Mengikuti Ujian 

Ujian sekolah diadakan untuk 

mengukur prestasi siswa dalam bidang 

akademik atau hasil belajar selama 1 

semester. Pelaksanaan ujian sekolah 

dilaksanakan dengan tata tertib tertentu 

dan siswa wajib disiplin mentaati tata 

tertib tersebut.
39

 

5) Evaluasi Hasil Belajar 

Dari pengertian evaluasi kita dapat 

mengetahui bahwa evaluasi hasil belajar 

merupakan proses untuk menentukan 

nilai belajar siswa melalui kegiatan 
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penilaian atau pengukuran hasil belajar. 

Berdasarkan pengertian evaluasi hasil 

belajar kita dapat mengetahui tujuan 

utamanya adalah untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan yang dicapai oleh 

siswa setelah mengikuti suatu kegiatan 

pembelajaran, di mana tingkat 

keberhasilan tersebut kemudian ditandai 

dengan skala nilai berupa huruf atau kata 

atau simbol.
40

 

Maka dari itu, proses pembelajaran 

harus diarahkan agar siswa mampu 

mengatasi setiap tantangan dan rintangan 

dalam kehidupan yang cepat berubah, 

melalui sejumlah kompetensi yang harus 

dimiliki yang meliputi kompetensi 
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akademik, kompetensi kultural dan 

kompetensi temporal. Itulah sebabnya, 

makna belajar bukan hanya mendorong 

siswa agar mampu menguasai sejumlah 

materi pelajaran, tetapi bagaimana agar 

siswa itu memiliki kompetensi untuk 

mampu menghadapi rintangan yang 

muncul sesuai dengan perubahan pola 

kehidupan masyarakat.
41

 

 

c) Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Dalam kamus istilah pendidikan dan 

umum, dijelaskan bahwa prestasi adalah 

hasil yang telah dicapai (dilakukan, 
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dikerjakan).
42

 Sedangkan dalam kamus 

induk istilah ilmiah seri intelektual, 

dijelaskan bahwa prestasi adalah 

perolehan atau hasil yang telah dicapai 

(dari suatu usaha) yang didasarkanpada 

nilai/ukuran-ukuran tertentu.
43

 

Istilah prestasi belajar terdiri dari dua 

suku kata, yaitu prestasi dan belajar. 

Istilah prestasi di dalam kamus ilmiah 

popular didefinisikan sebagai hasil yang 

telah dicapai. Noehi Nasution 

menyimpulkan bahwa belajar dalam arti 

luas dapat diartikan sebagai suatu proses 

yang memungkinkan timbulnya atau 

berubahnya suatu tingkah laku sebagai 
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hasil dari terbentuknya respons utama, 

dengan syarat bahwa perubahan atau 

munculnya tingkah baru itu bukan 

disebabkan oleh adanya kematangan atau 

oleh adanya perubahan sementara karena 

sesuatu hal.
44

 

Adapun yang dimaksud dengan 

prestasi belajar atau hasil belajar menurut 

Muhibbin Syah, adalah taraf keberhasilan 

murid atau santri dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah atau pondok 

pesantren yang dinyatakan dalam bentuk 

skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenai sejumlah materi pelajaran 

tertentu.
45
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Prestasi belajar adalah hasil yang 

diperoleh berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri 

individu sebagai hasil aktivitas dalam 

belajar. Adapun menurut Tu’u, prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan 

atau keterampilan yang dikembangkan 

oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru. Berdasarkan hal itu 

prestasi belajar peserta didik dapat 

dirumuskan sebagai berikut:
 46

 

a. Prestasi belajar peserta didik adalah 

hasil belajar yang dicapai peserta didik 

ketika mengikuti dan mengerjakan 
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tugas dan kegiatan pembelajaran di 

sekolah. 

b. Prestasi belajar peserta didik tersebut 

terutama dinilai aspek kognitifnya 

karena bersangkutan dengan 

kemampuan peserta didik dalam 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, dan evaluasi. 

c. Prestasi belajar peserta didik dibuktikan 

dan ditunjukkan melalui nilai atau 

angka dari hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh guru terhadap peserta 

didik dan ulangan-ulangan atau ujian 

yang ditempuhnya. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Belajar itu sendiri merupakan 
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suatu proses dari seseorang yang berusaha 

untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan perilaku yang relatif menetap. 

Di samping tinjauan dari proses, 

keberhasilan pengajaran dapat dilihat dari 

segi hasil. Asumsi dasar dalam proses 

belajar mengajar diperlukan hasil belajar 

yang optimal, yaitu bagaimana dapat 

meningkatkan prestasi belajar anak didik 

sehingga mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Prestasi belajar merupakan hal yang 

tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

pembelajaran, karena kegiatan 

pembelajaran merupakan proses, 

sedangkan prestasi adalah hasil dari proses 

belajar. Prestasi belajar adalah sebuah 
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kalimat yang terdiri dari dua buah kata, 

yaitu prestasi dan belajar. Untuk 

mengetahui pengertian dari prestasi belajar 

maka perlu kiranya lebih dahulu diketahui 

arti dari masing-masing kata. Hal ini untuk 

memudahkan memahami lebih mendalam 

tentang pengertian prestasi belajar itu 

sendiri. 

Hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut 

kognitif, afektif, dan psikomotor.
47
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2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Prestasi Belajar 

Prestasi belajar di sekolah sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan umum kita 

yang diukur oleh IQ, IQ yang tinggi dapat 

meramalkan kesuksesan prestasi belajar. 

Namun demikian, pada beberapa kasus, IQ 

yang tinggi ternyata tidak menjamin 

kesuksesan seseorang dalam belajar dan 

hidup bermasyarakat. 

IQ bukanlah satu-satunya faktor 

penentu kesuksesan prestasi belajar 

seseorang. Ada faktor-faktor yang 

memengaruhi prestasi belajar peserta didik 

di sekolah, secara garis besar dapat dibagi 

kepada tiga bagian, yaitu:
48
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(1) Faktor internal (faktor dari dalam diri 

peserta didik), yakni keadaan/kondisi 

jasmani atau rohani peserta didik. 

Yang termasuk faktor-faktor internal 

antara lain: 

(a) Faktor fisiologis 

Keadaan fisik yang sehat dan 

segar serta kuat akan 

menguntungkan dan memberikan 

hasil belajar yang baik. Tetapi 

keadaan fisik yang kurang baik 

akan berpengaruh pada siswa 

dalam keadaan belajarnya. 

(b) Faktor psikologis 

Yang termasuk dalam faktor-

faktor psikologis yang 
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memengaruhi prestasi belajar 

adalah antara lain: 

(1) Intelegensi, faktor ini 

berkaitan dengan Inteligence 

Quotient (IQ) seseorang.  

(2) Perhatian, perhatian yang 

terarah dengan baik akan 

menghasilkan pemahaman dan 

kemampuan yang mantap. 

(3) Minat, kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap 

sesuatu. 

(4) Motivasi, merupakan keadaan 

internal organisme yang 

mendorongnya untuk berbuat 

sesuatu. 
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(5) Bakat, kemampuan potensial 

yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa 

yang akan datang.  

(2) Faktor eksternal (faktor dari luar 

peserta didik), yakni kondisi 

lingkungan sekitar peserta didik. 

Adapun yang termasuk faktor-faktor 

ini antara lain yaitu:  

(a) Faktor sosial, yang terdiri dari: 

lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

(b) Faktor nonsosial, yang meliputi 

keadaan dan letak gedung sekolah, 

keadaan dan letak rumah tempat 

tinggal keluarga, alat-alat dan sumber 

belajar, keadaan cuaca dan waktu 
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belajar yang digunakan siswa. Faktor-

faktor tersebut dipandang turut 

menentukan tingkat keberhasilan 

belajar peserta didik di sekolah. 

(3)   Faktor pendekatan belajar, yakni jenis 

upaya belajar peserta didik yang 

meliputi strategi dan metode yang 

digunakan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran.
49

 

Kedisiplinan akademik adalah 

ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan 

yang dilakukan secara sadar tanpa adanya 

dorongan atau paksaan pihak lain atau 

suatu keadaan di mana sesuatu itu berada 

dalam tertib, teratur dan semestinya serta 

tiada suatu pelanggaran baik secara 

                                                             
       

49
 Ibid., 244.  
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langsung maupun tidak langsung, baik 

mentaati peraturan yang ada mulai dari 

norma perilaku, tata tertib baik dari proses 

pembelajaran yang sudah ada. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Guba, penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Fokusnya adalah pemahaman dan makna 

yang berbasis pada narasi verbal dan observasi 

daripada angka-angka.
1
 Metode-metode penelitian 

dalam pendekatan kualitatif sering digunakan untuk 

melihat lebih dalam suatu fenomena sosial termasuk di 

dalamnya kajian terhadap ilmu pendidikan, 

manajemen dan administrasi bisnis, kebijakan publik, 

                                                             
       

1
 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Tindakan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 181.  
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pembangunan atau ilmu hukum. Pada dasarnya 

metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian 

yang bersifat mengamati kasus.
2
  

Jenis penelitian yang dalam penelitian ini adalah 

studi kasus, penelitian ini merupakan salah satu 

metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang 

menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan 

yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian 

yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan 

cara-cara yang sistematis dalam melakukan 

pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, 

dan pelaporan hasilnya.
3
 

 

 

                                                             
       

2
 Rully Indrawan, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 67. 

       
3
 Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2015), 72.   
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2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif penulis bertindak 

sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Instrumen 

selain manusia juga dapat digunakan tetapi fungsinya 

terbatas sebagai pendukung. Oleh karena itu kehadiran 

peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak 

perlu digunakan. Ciri khas penelitian kualitatif tidak 

dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. 

Sebab dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai 

penunjang. Dalam penelitian ini kehadiran penulis 

berperan sebagai pengamat penuh. Sebagai pengamat 

penuh, maka penulis berstatus sebagai pengamat 

dalam penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo. 
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3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian bertempat di SMPN 4 

Ponororogo, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan 

di lokasi ini karena pada waktu penjajagan awal di 

lokasi, penulis menemukan beberapa alasan logis. 

Sekolah ini merupakan sekolah yang dalam hal 

kedisiplinannya sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan dari sekolah seperti halnya kedisiplinan 

akademik yang di dalamnya tercakup dari 

pembelajaran dan prestasi belajar yang baik, dan 

kepala sekolah sangat berperan penting di dalam 

penanaman kedisiplinan akademik. Dengan 

mempertimbangkan dari segala hal penelitian ini 

penulis memilih lokasi penelitian di SMPN 4 

Ponorogo, yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman 

No. 92, Krajan, Kepatihan, kec. Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo, Jawa Timur 63416. 
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4. Data dan Sumber Data 

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

tambahan seperti dokumen dan lainnya. Sumber data 

dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan 

tujuan penelitian. 

Maka yang dijadikan sumber data adalah 

sebagai berikut
4
: 

a. Informan yang meliputi : Kepala Sekolah, Guru, 

Guru Bimbingan dan Konseling, dan Siswa VII-IX. 

b. Dokumen data sekolah yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian dan dokumen-dokumen 

yang lain seperti foto, catatan tertulis dan bahan-

bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.  

 

 

                                                             
       

4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Edisi Revisi VI) (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.  
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang ditetapkan.  

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. 

Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan 

pada setting alamiah (natural setting), bila dilihat dari 

sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 
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memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat dokumen.
5
 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data 

yang digunakan untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya, wawancara ini digunakan 

bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara 

lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. 

Nasution menyatakan bahwa, wawancara adalah 

suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
6
 

Teknik wawancara ini ada beberapa macam, 

yaitu: 

                                                             
       

5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 308-309.  

       
6
 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Kharisma 

Putra Utama, 2016), 82.  
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a. Wawancara terstruktur, yaitu apabila peneliti 

telah mengetahui dengan pasti informasi apa 

yang akan diperoleh. 

b. Wawancara semi struktur, yaitu wawancara 

yang bertujuan untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, di mana 

pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat dan ide-idenya. 

c. Wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara 

bebas di mana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya.
7
 

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan 

teknik wawancara yang terstruktur dan wawancara 

                                                             
       

7
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 

2005), 67. 
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semi struktur guna mendapatkan informasi yang 

lebih valid dan mendapatkan ide-ide dari informan. 

Informan adalah orang yang mempunyai 

informasi-informasi pokok yang memberikan 

keterangan kepada peneliti. Orang-orang yang akan 

menjadi informasi tersebut adalah:  

1. Bapak Basuki, selaku kepala sekolah SMPN 4 

Ponorogo. 

2. Bapak Slamet Istadjib, selaku guru PAI di 

SMPN 4 Ponorogo. 

3. Bapak Munif Arfawie, selaku guru IPA di 

SMPN 4 Ponorogo. 

4. Ibu Mufidatul Mubtadiah, selaku guru PAI di 

SMPN 4 Ponorogo. 

5. Ibu Purwatiningsih, selaku guru Bimbingan dan 

Konseling di SMPN 4 Ponorogo. 
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6. Mochsaf Daffa A, selaku perwakilan peserta 

didik kelas VII di SMPN 4 Ponorogo. 

7. Dian Puspita Dewi, selaku perwakilan peserta 

didik kelas VIII di SMPN 4 Ponorogo. 

8. Sekar Ayu W, selaku perwakilan peserta didik 

kelas IX di SMPN 4 Ponorogo. 

Pada wawancara ini peneliti akan menanyakan 

hal-hal yang penting kepada beberapa informan 

yaitu kepala sekolah, guru dan peserta didik. Pada 

metode wawancara ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang peran motivasi kepala 

sekolah dalam penanaman kedisiplinan akademik 

di SMPN 4 Ponorogo. 

2. Teknik Observasi 

Observasi sebagai teknik pengambilan data 

mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 
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angket. Kalau wawancara dan angket selalu 

berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak 

terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam 

yang lain. Guba dan Lincoln menyatakan bahwa, 

teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman 

secara langsung. Tampaknya pengalaman langsung 

merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu 

kebenaran. Jika suatu data yang diperoleh kurang 

meyakinkan, biasanya peneliti ingin menanyakan 

kepada subyek, tetapi karena ia hendak 

memperoleh keyakinan tentang keabsahan data 

tersebut, jalan yang ditempuh adalah mengamati 

sendiri yang berarti mengalami langsung 

peristiwanya.
8
 

Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan 

untuk memperoleh data tentang peran motivasi 

                                                             
       

8
 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2008), 94-95 
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kepala sekolah dalam penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo. Hasil observasi 

dalam penelitian ini, dicatat dalam catatan 

lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat 

yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. 

3. Teknik Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. 

Dalam penelitian, fungsi data yang berasal dari 

dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data 

pendukung dan pelengkap bagi data primer yang 

diperoleh melalui observasi dan wawancara 

mendalam.
9
 Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

                                                             
       

9
 Ibid., 58.   
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seseorang.
10

 Metode ini digunakan penulis untuk 

memperoleh data lapangan mengenai sejarah 

berdirinya SMPN 4 Ponorogo, visi dan misi SMPN 

4 Ponorogo, letak geografis, struktur organisasinya, 

jumlah siswa dan guru, serta keadaan sarana dan 

prasarananya.  

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan 

analisis data kualitatif mengikuti konsep yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman, bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus dan tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu: reduksi 

                                                             
       

10
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 329.  
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data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

(verifikasi).
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Teknik Analisis Data 

 

Untuk penjelasan dari gambar komponen dalam 

analisis data (interactive model) di atas sebagai 

berikut: 

 

                                                             
       

11
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 246. 

Penyajian data 
Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan 
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a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara 

teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, 

semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah 

data akan semakin banyak. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan.
12

 

 

                                                             
       

12
 Ibid., 247.  
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b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplay data, dalam 

penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, yang paling sering untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

difahami.
13

 

c. Conclusion Drawing (Verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

                                                             
       

13
 Ibid., 249.  
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merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas.
14

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting 

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) 

dan keandalan (reabilitas).
15

 Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teknik pengamatan yang tekun 

dan triangulasi. 

a. Ketekunan pengamat bermaksud menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

                                                             
       

14
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 252-253. 

       
15

 Lexy  J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2000), 171. 
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sedang dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci.
16

 Ketekunan 

pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan peran motivasi kepala 

sekolah dalam penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo. 

b. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu.
17

 Dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi teknik artinya menguji kredibilitas 

                                                             
       

16
 Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian 

Kualitatif  (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 321. 

       
17

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330.  
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data dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda.
18

 

a) Membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data wawancara. 

b) Membandingkan hasil wawancara dengan isu 

suatu dokumen yang berkaitan. 

  

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini 

ada tiga tahapan yaitu: (1) tahap-tahap pra lapangan 

meliputi: menyusun rencana penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki 

dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan menyangkut etika penelitian, (2) 

Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami 

                                                             
       

18
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 274. 
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latar penelitian dan persiapan diri memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data, (3) Tahap analisis data, yang meliputi analisis 

selama dan setelah pengumpulan data.
19

 

 

 

                                                             
       

19
 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), 84.  
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMPN 4 Ponorogo
1
 

Menurut saksi sejarah SMPN 4 Ponorogo 

berdiri pada tahun 1979. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan bapak Senu bahwa pada waktu itu, 

bulan April tahun 1979 ada peringatan hari ulang 

tahun sekolah yang pertama kalinya bersama pak 

Kusni, salah satu guru tertua di SMPN 4 

Ponorogo. Jika dilihat dari tahun berdirinya, maka 

sekarang diperkirakan usia sekolah sudah 

mencapai 38 tahun. 

SMPN 4 Ponorogo ini sejarah awalnya 

merupakan peralihan dari Sekolah Kerajinan 

                                                             
       

1
 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 01/D/03-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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Negeri (SKN) terus menjadi ST 2, akhirnya 

menjadi SMPN 4 Ponorogo. SKN merupakan 

singkatan dari Sekolah Kerajinan Negeri berbasis 

sekolah kejuruan yang hanya berlangsung selama 

2 tahun. Terus lama-kelamaan berubah menjadi 

ST 2. Setelah adanya renovasi, maka gedung itu 

sekarang telah berubah fungsi menjadi masjid 

SMPN 4 Ponorogo dengan nama masjid Nurul 

Islam, di mana sebelum menjadi gedung ST 2 

juga pernah menjadi SKN. 

Munculnya SKN dan ST 2 itu punya latar 

belakang yang saling berhubungan. Di masa-masa 

itu kebanyakan orang lebih suka bersekolah di 

sekolah umum dari pada sekolah kejuruan. SKN 

pada waktu itu menjadi tempat penampungan 

peserta didik yang tidak lulus ujian masuk dari 

sekolah umum. Orang-orang yang masuk ke STN, 
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ketika sudah lulus mayoritas lebih senang kerja. 

Maka pemerintah berinisiatif mendirikan Sekolah 

Kejuruan sejenis ST tadi dengan jangka waktu 

pendek hanya 2 tahun. Maka dinamailah ST 2 

atau Sekolah Teknik 2. ST 2 merupakan sekolah 

yang sejajar dengan SMEP. SMEP adalah 

Sekolah Menengah Ekonomi Pertama yang 

sekarang berubah menjadi SMPN 3 Ponorogo, 

lalu ST 2 sekarang menjadi SMPN 4 Ponorogo. 

Gedung SMPN 4 Ponorogo yang mendirikan 

pertama kali adalah Belanda. Lalu lama-kelamaan 

diakui menjadi milik pemerintah. Letak gedung 

SMPN 4 Ponorogo kala itu juga bergandengan 

dengan gedung SMEA YP, SMEA YP terletak di 

sebelah barat SMPN 4 Ponorogo, yakni SMP dan 

SMEA salah satu bangunan kuno yang ada di 

Kepatihan. 



106 

 

Bapak Slamet Istadjib sebagai guru PAI yang 

sudah mengajar sejak tahun 2000 dan sekaligus 

asli orang Ponorogo menuturkan, beliau pernah 

mendengar dari bibinya kalau SMPN 4 Ponorogo 

dulu dikenal dengan sebutan sekolah pandel. 

Bapak Senu juga membenarkan statemen itu 

dengan alasan bahwa dulu sekolah SMPN 4 

Ponorogo sering diajarkan cara membuat mur, 

membuat alat-alat pertukangan, membuat kusen 

kayu, perkakas dari kayu, dan perkakas dari besi. 

Maka sangat masuk akal kalau disebut sebagai 

sekolah pandel. Sedangkan kalau ST nya itu 

merupakan filial (cabang) dari SMP. 

Tahun 1981 SMPN 4 Ponorogo masih 

dikepalai oleh pak Moesirin. Pak Moesirin 

berhentinya dari kepala sekolah karena ajal. 

Kemudian digantikan oleh pak Agus Soekarian 
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yang berasal dari Madiun. Mengingat yang 

pertama kali dan paling lama menjadi kepala 

sekolah adalah pak Moesirin, maka dipastikan 

pembuka SKN, ST 2, dan SMPN 4 Ponorogo 

adalah pak Moesirin.  

Untuk keperluan manajerial SMPN 4 

Ponorogo terus mengembangkan diri mulai dari 

kepala sekolah yang sudah berganti yang ke 12 

kalinya, sekarang dipimpin oleh bapak Basuki S. 

Pd, M. Pd., demikian juga peningkatan kualitas 

guru terus dtingkatkan dan semua guru sekarang 

sudah menempuh S-1, bahkan yang menempuh 

pendidikan S-2 sudah mulai ada. 

Kalau ditelusuri dari silsilahnya, SMPN 4 

Ponorogo telah mengalami pergantian kepala 

sekolah sebanyak 12 kali, baik yang masih hidup 

maupun yang sudah meninggal dunia. 
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Berdasarkan penelitian di SMPN 4 Ponorogo, 

diperoleh data tentang nama-nama kepala sekolah 

dari awal berdirinya sampai sekarang ini. Nama-

nama itu adalah:  

a. Bapak Moesirin, kepala sekolah mulai tahun 

1979 s/d 1981 

b. Bapak Agoes Soekarlan, kepala sekolah mulai 

tahun 1981 s/d 1986 

c. Bapak Sabekti, BA., kepala sekolah mulai 

tahun 1988 s/d 1995 

d. Bapak Drs. Subagijo, kepala sekolah mulai 

tahun 1995 s/d 1997 

e. Bapak Drs. R. Hartijono Sumarwan, BSW., 

kepala sekolah mulai tahun 1997 s/d 1999 

f. Bapak Drs. Mardjuki, kepala sekolah mulai 

tahun 1999 s/d 2003 
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g. Bapak Sukir S. Pd., kepala sekolah mulai tahun 

2005 s/d 2008 

h. Bapak Hartono S. Pd., kepala sekolah mulai 

tahun 2009 s/d 2013 

i. Bapak H. Paseh, M. Pd., kepala sekolah mulai 

tahun 2014 s/d 2015 

j. Bapak Drs. Dwidjo Prayetno, kepala sekolah 

sementara di tahun 2015 

k. Bapak Suwito, S. Pd, M. Pd., kepala sekolah 

mulai tahun 2015 s/d 2018 pertengahan. 

l. Bapak Basuki, S. Pd, M. Pd., kepala sekolah 

mulai tahun 2018 bulan Juni 2018 s/d 

sekarang.2 

 

 

 

                                                             
       2 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 01/D/03-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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2. Letak Geografis  

SMPN 4 Ponorogo adalah salah satu lembaga 

pendidikan formal di Ponorogo yang berlokasi di 

jantung kota Ponorogo tepatnya jalan jendral 

Sudirman No. 92 Ponorogo Provinsi Jawa Timur. 

Atau alun-alun Ponorogo le timur kurang lebih 

1,5 Km. Kondisi lingkungan sekolah sebelah 

utara berbatasan dengan Jl. Jendral Sudirman 

Ponorogo, sebelah selatan berbatasan dengan 

rumah penduduk, sebelah timur berbatasan 

dengan pertokoan, sebelah barat berbatasan 

dengan pertokoan.
3
 

 

 

 

 

                                                             
       

3
 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 02/D/03-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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3. Visi, Misi dan Tujuan SMPN 4 Ponorogo 

a. Visi 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

informasi, dan komunikasi di Indonesia yang 

sangat cepat, serta mulai berubahnya kesadaran 

masyarakat dan orangtua terhadap pendidikan, 

maka SMPN 4 Ponorogo menggambarkan profil 

sekolah yang diinginkan di masa mendatang yang 

diwujudkan dalam Visi sekolah berikut: 

Berakhlak Mulia, Berprestasi, Berbudaya, dan 

Peduli Lingkungan.
4
 

b. Misi 

1) Mengoptimalkan pengamalan ajaran 

agama dan nilai-nilai keagamaan. 

                                                             
       

4
 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 03/D/03-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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2) Mengoptimalkan proses pembelajaran 

sehingga menghasilkan prestasi di 

bidang akademik. 

3) Meningkatkan Gain Score Achievement 

(GSA) Ujian Nasional. 

4) Mengoptimalkan kegiatan 

pengembangan diri sehingga 

meningkatkan prestasi non akademik. 

5) Mengoptimalkan kepedulian warga 

sekolah terhadap kebersihan, keamanan, 

kekeluargaan, dan cinta lingkungan.  

c. Tujuan  

1) Membiasakan berperilaku sopan, ramah, 

berbakti terhadap orang tua, guru, dan 

menghormati sesama peserta didik. 

2) Membekali peserta didik agar 

mengimplementasikan ajaran agama 
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melalui sholat berjamaah, qiroatul 

qur’an, dan kuliah tujuh menit. 

3) Mengoptimalkan proses pembelajaran 

dengan menggunakan media ICT dan 

pendekatan nonkonvensional di 

antaranya CTL. 

4) Meningkatkan prestasi akademik dengan 

nilai di atas kriteria ketentuan minimal 

(KKM) yang telah ditentukan. 

5) Mengoptimalkan pelaksanaan program 

perbaikan dan pengayaan. 

6) Mengoptimalkan tambahan pelajaran 

untuk meningkatkan prestasi akademik. 

7) Memperoleh selisih NUN + 1,18 (dari 

79,82 menjadi 81,00). 

8) Memperoleh kejuaraan bidang olahraga 

tingkat kabupaten. 
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9) Memperoleh kejuaraan bidang seni 

budaya tingkat kabupaten. 

10) Memperoleh kejuaraan olimpiade MIPA 

tingkat kabupaten. 

11) Mewujudkan sekolah yang bersih, asri 

rindang, dan sehat. 

12) Mewujudkan gerakan hijau dan rindang 

sekolahku. 

 

4. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMPN 4 

Ponorogo sebagai berikut: 

a. Pendidik SMPN 4 Ponorogo  

Keadaan Pendidik dan tenaga pengajar 

SMPN 4 Ponorogo berjumlah 48 orang 

dengan Pegawai Tetap sebanyak 43 guru, dan 

Guru Tidak Tetap sebanyak 5 guru.  
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b. Tenaga Kependidikan SMPN 4 Ponorogo 

Keadaan Tenaga Kependidikan dan tenaga 

pengajar SMPN 4 Ponorogo berjumlah 6 

orang. 

 

5. Keadaan Siswa  

Keadaan siswa SMPN 4 Ponorogo pada 

tahun pelajaran 2018/2019 secara keseluruhan 

mencapai 751 siswa. Yaitu kelas VII sebanyak 

252 siswa, kelas VIII sebanyak 251 siswa, dan 

kelas IX sebanyak 248 siswa.   

 

6. Daftar Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana suatu lembaga mutlak 

harus ada dan harus memenuhi kebutuhan 

pendidikan. Fasilitas berfungsi untuk 

kelangsungan kegiatan belajar mengajar sehingga 

siswa yang belajar bisa mendapat ilmu sesuai 
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yang diharapkan oleh pihak lembaga ataupun 

siswa sendiri. Untuk mengetahui sarana dan 

prasarana di SMPN 4 Ponorogo.
5
 

 

7. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga 

sangat penting keberadaannya. Hal ini akan 

mempermudah pelaksanaan program yag telah 

direncanakan. Untuk mengetahui struktur 

organisasi di SMPN 4 Ponorogo.
6
 

 

 

 

 

 

                                                             
       

5
 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 05/D/03-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 

       
6
 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 04/D/03-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data tentang Strategi Motivasi Kepala Sekolah 

dalam Penanaman Kedisiplinan Akademik di 

SMPN 4 Ponorogo 

Motivasi itu merupakan hal yang sangat 

penting, dan pada dasarnya motivasi itu suatu 

usaha untuk meningkatkan semangat atau 

dorongan dalam melakukan berbagai aktivitas. 

Motivasi kepala sekolah adalah suatu dorongan 

yang diberikan oleh kepala sekolah agar 

stakeholdernya mempunyai semangat yang tinggi 

dalam melaksanakan tugasnya. Dalam 

memberikan motivasi ada beberapa strategi 

termasuk strategi yang diberikan oleh kepala 

sekolah kepada stakeholdernya. Tentunya, setiap 

kepala sekolah memiliki strategi yang berbeda 

dalam memberikan motivasi. Termasuk strategi 
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yang dimiliki oleh kepala sekolah SMPN 4 

Ponorogo yang berpatokan dari ungkapan Ki 

Hajar Dewantara yang berbunyi Ing Ngarso 

Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarsa, Tut Wuri 

Handayani. Motivasi dari kepala sekolah sangat 

memberikan dorongan atau semangat untuk 

stakeholdernya dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Pernyataan ini adalah sebagaimana 

hasil wawancara dengan Bapak Basuki sebagai 

Kepala Sekolah SMPN 4 Ponorogo sebagai 

berikut: 

      Motivasi itu  suatu dorongan atau semangat yang timbul 

dari diri sendiri maupun dari orang lain yang mana dari 

motivasi akan menjadikan segala sesuatu yang 

dikerjakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Yang 

mana tugas-tugas kepala sekolah itu ada EMASLIM 

(motivator), kalau saya mengistilahkan sekarang di sini 

ungkapan dari Ki Hajar Dewantara itu ada tiga yaitu Ing 

Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarsa, Tut wuri 

Handayani itu yang saya praktekkan filosofinya.
7
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 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 08/W/06-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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Sedangkan menurut Bapak Slamet Istadjib 

yang dimaksud dengan motivasi adalah 

sebagaimana hasil wawancara berikut: 

Suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar 

semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk 

mencapai tujuan tertentu. Segala sesuatu yang 

mendorong atau menggerakkan seseorang untuk 

bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Motivasi ini bisa datang dari dalam diri sendiri 

ataupun dari orang lain, sehingga dengan adanya 

motivasi yang telah disampaikan akan menjadi 

tumbuhnya semangat dari dalam diri.
8
 

 

Terkait dengan pengertian motivasi Ibu 

Mufidatul Mubtadiah mengutarakan pendapatnya 

sebagaimana berikut, yaitu:  

Suatu dorongan kehendak yang menjadi dasar semangat, 

yang menyebabkan seseorang melakukan suatu 

perbuatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

tertentu, dan dorongan tersebut bisa dari dalam diri 

sendiri maupun dari orang lain yang memberikannya, 

dengan adanya motivasi segala aktivitas yang dilakukan 

akan lebih maksimal dan berjalan sesuai dengan yang 

kita harapkan.
9
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 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 05/W/02-III/2019 dalam 
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9
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Dari pemaparan tentang pengertian motivasi 

Bapak Basuki, Bapak Munif Arfawie 

menambahkan sebagai berikut: Bapak Munif 

Arfawie mengutarakan pendapatnya sebagai 

berikut:  

Motivasi adalah salah satu hal yang paling esensial 

dalam kehidupan kita, setiap orang tentu memiliki 

motivasi untuk berbuat sesuatu. Motivasi juga bisa 

diartikan seperti tumbuhnya semangat dan dorongan, 

yang timbul dari dalam diri sendiri maupun dari orang 

lain,  dan suatu dorongan kehendak yang menyebabkan 

seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai 

tujuan tertentu tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
10

  

 

Kedisiplinan akademik merupakan suatu 

bentuk ketertiban dalam proses belajar dan 

mengajar yang kemudian akan mempengaruhi 

prestasi belajar. Di SMPN 4 Ponorogo ini juga 

mempunyai kedisiplinan akademik yang bagus 

mulai kepemimpinan bapak kepala sekolah 

Basuki, mulai kepemimpinan beliau kedisiplinan 
                                                             

       
10

 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 01/W/29-II/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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akademik semakin meningkat bisa dilihat dari 

hasil prestasi belajar peserta didik dan prestasi 

akademik yang dilombakan di luar sekolah juga. 

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Munif 

Arfawie: 

Kegiatan kedisiplinan akademik itu ya seperti halnya 

proses belajar, proses bagaimana menanamkan perilaku 

yang baik kepada sesama peserta didik dan para guru-

guru, dan disiplin dalam tugas-tugas setiap harinya, dari 

penanaman kedisiplinan yang bagus akan berpengaruh 

positif atau bagus untuk hasil prestasi belajar peserta 

didik, penanaman kedisiplinan disini bisa berawal dari 

kepala sekolah memberikan contoh.
11

 

 

Pengertian kedisiplinan akademik juga hampir 

sama seperti yang diungkapkan oleh Sekar Ayu 

W sebagai peserta didik di SMPN 4 Ponorogo, 

yaitu: 

Kedisiplinan akademik adalah tertib dalam 

pembelajaran, sebenarnya bukan itu saja, disiplin dalam 

mengerjakan tugas juga bisa dinamakan kedisiplinan 

akademik, dengan adanya kedisiplinan akademik yang 

tinggi akan memudahkan peserta didik mendapatkan 

prestasi yang dan peserta didik di dalam kelas lebih 
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sungguh-sunguh dalam meng uti pelajaran sehingga 

terbentuk disiplin akademik yang bagus.
12

 

 

Adapun Ibu Purwatiningsih menjelaskan 

bahwa kedisiplinan akademik  adalah suatu cara 

untuk menjadikan peserta didik untuk mentaati 

peraturan-peraturan di sekolah baik dalam 

kesehariannya ataupun juga di dalam kelas. 

Berikut hasil wawancara dengan Ibu 

Purwatiningsih, yaitu: 

Mentaati aturan-aturan dalam proses pembelajaran dan 

mencapai nilai prestasi yang baik, baik disiplin dalam 

pembelajaran maupun pemberian tugas dan 

pengumpulan tugas, kedisiplinan tersebut berawal dari 

diri sendiri seperti hal kecil, diri sendiri harus mentaati 

peraturan-peraturan dari sekolah seperti halnya 

berangkat ke sekolah tepat waktu, dari kedisiplinan yang 

bagus maka akan bagus pula kedisiplinan akademik.
13

 

   

Adapun Ibu Mufidatul Mubtadiah menjelaskan 

tentang kedisiplinan akademik adalah adalah 
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 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 03/W/01-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 07/W/02-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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suatu usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk 

mengajak seluruh warga sekolah mentaati 

peraturan-peraturan yang ada, sebagaimana hasil 

wawancara di bawah ini: “Usaha yang dilakukan 

oleh sekolah untuk mengajak atau menggerakkan 

seluruh warga sekolah untuk mentaati peraturan 

yang ada mulai dari norma perilaku, tata tertib 

baik dari proses pembelajaran yang sudah ada”.
14

 

Dalam penanaman kedisiplinan akademik pasti 

adanya suatu proses-proses dalam 

pengaplikasiannya di SMPN 4 Ponorogo. 

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Slamet 

Istadjib, yaitu: 

Proses kedisiplinan akademik di sini bisa dimulai dari 

bapak kepala sekolah yang selalu memberikan contoh 

terlebih dahulu seperti halnya kedisiplinan berangkat ke 

sekolah yang di ikuti oleh guru, dan peserta didik yang 

tertib maka dari proses tersebut akan berkaitan dengan 

kedisiplinan akademik berupa pembelajaran yang efektif 
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 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 06/W/02-III/2019 dalam 
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di kelas, suasana pembelajaran akan lebih maksimal dan 

tidak gaduh.
15

 

 

Sedangkan menurut Bapak Basuki mengenai 

proses penanaman kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo adalah sebagaimana hasil 

wawancara berikut: 

Memberikan contoh adalah salah satu tugas dari seorang 

kepala sekolah, maka dalam proses penanaman 

kedisiplinan akademik di sini berawal dari pemberian 

contoh dari saya pribadi atau terjun ke lapangan 

langsung bukan hanya memberikan motivasi saja tapi 

praktek, karena dengan memberikan contoh langsung 

akan lebih efektif dari pada saya memerintahkan para 

guru dan peserta didik maupun seluruh warga sekolah.
16

 

 

Dari pemaparan tentang proses penanaman 

kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo 

peneliti ketika Magang II melakukan observasi 

bahwasannya proses penanaman kedisiplinan 

akademik bisa dilakukan memotivasi langsung 
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 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 05/W/02-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 08/W/06-III/2019 dalam 
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dan tidak langsung. Sebagaimana yang 

diungkapkan Mufidatul Isnaini, yaitu: 

Ketika Magang II peneliti melihat bahwasanya dalam 

proses penanaman kedisiplinan akademik bapak kepala 

sekolah memberi motivasi tidak langsung lewat kultum 

dan secara langsung ketika ada peserta didik ataupun 

guru yang memang benar-benar membutuhkan motivasi 

bapak kepala sekolah langsung memberikan motivasi 

jadi tidak hanya berbicara saja tapi juga terjun langsung, 

karena dengan adanya contoh langsung akan lebih 

mudah untuk dicontoh.
17

 

 

Dalam proses penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo, dalam hal 

peserta didik diberi arahan atau bimbingan dari 

kepala sekolah maupun para guru. Dalam hal ini 

peneliti melihat ketika kepala sekolah 

menyampaikan kultum yang berisi motivasi baik 

dalam hal belajar maupun motivasi lainnya yaitu: 

Kepala sekolah dan guru sudah memberikan 

banyak bimbingan dan arahan untuk kedisiplinan 
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akademik di SMPN 4 Ponorogo biasanya lewat 

kultum di setiap pagi, bisa juga saat di kelas guru 

selalu memberikan arahan dalam pembelajaran 

ataupun aktifitas di kelas.
18 

Sedangkan menurut Sekar Ayu W 

mengutarakan ungkapan tentang arahan-arahan 

yang telah diberikan oleh kepala sekolah maupun 

para guru sebagaimana berikut, yaitu: “Kepala 

sekolah dan guru-guru selalu memberikan arahan, 

bahkan guru-guru selalu mengingatkan tentang 

kedisiplinan akan tugas yang dikerjakan di rumah 

untuk dikerjakan tepat waktu”.
19

 Dari pemaparan 

Sekar Ayu W bisa dikuatkan dengan adanya 

observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat 

bahwasannya guru selalu memberikan arahan di 
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dalam kelas demi terbentuknya kedisiplinan 

akademik.
20

 

 

Dari pemaparan tentang arahan atau bimbingan 

dalam penanaman kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo yang diberikan oleh kepala 

sekolah dan guru untuk peserta didik dengan 

Mochsaf Daffa A, yaitu: 

Iya, kepala sekolah dan para guru selalu memberikan 

arahan atau bimbingan dilakukan dengan sangat baik 

dan dengan kasih sayang, arahan secara tidak langsung 

bisa dilakukan atau disampaikan saat kultum setiap pagi 

dan arahan atau bimbingan langsung dapat dilakukan 

setiap saat baik di kelas maupun di luar kelas.
21

 

   

Dalam pelaksanaan penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo baik guru 

ataupun peserta didik tidak ada yang merasa 

keberatan karena dari penanaman kedisiplinan 
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akademik tersebut akan bernilai positif untuk 

keakademikan peserta didik. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ibu Purwatiningsih sebagai 

berikut:  

Dalam pelaksanaan kedisiplinan akademik di sini baik 

peserta didik maupun para guru tidak ada yang merasa 

keberatan, dari penanaman kedisiplinan akademik 

selama ini baik peserta didik maupun guru merasakan 

hal yang sangat luar biasa seperti halnya peserta didik 

semakin tertib dalam pembelajaran di kelas dan guru 

semakin mudah untuk mengontrol peserta didik di kelas, 

karena dengan adanya kedisiplinan akademik yang 

bagus maka akan memberikan nilai positif baik kepada 

peserta didik maupun guru dan kepala sekolah.
22

 

 

Di dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari 

adanya suatu motivasi dan setiap kepala sekolah 

pastinya memiliki strategi motivasi yang berbeda-

beda yang dilakukan oleh bapak kepala sekolah 

dalam penanaman kedisiplinan akademik. Berikut 

hasil wawancara dengan Ibu Mufidatul 

Mubtadiah, yaitu:  
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Dalam penanaman kedisiplinan akademik bapak kepala 

sekolah memiliki strategi yang pertama bertindak 

memberi contoh, yang ke dua strategi nya mengajak 

baik dari peserta didik maupun seluruh guru kemudian 

stakeholder TU. Kalau motivasi secara langsung itu bisa 

disampaikan setiap hari ketika kultum, yang ketika 

bapak kepala sekolah mendapat jadwal 1 minggu 2 kali 

mengisi kultum guna untuk memberikan motivasi baik 

kepada peserta didik maupun guru dan seluruh 

stakeholder.
23

 

  

Dari pemaparan tentang strategi motivasi 

kepala sekolah dalam penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo dengan Ibu 

Mufidatul Mubtadiah, Bapak Munif Arfawie 

menambahkan sebagai berikut: 

Setiap kepala sekolah pastinya mempunyai strategi yang 

berbeda untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. 

Untuk strategi motivasi kepala sekolah di sini dengan 

cara memberi motivasi kepada peserta didik ketika 

kultum setiap hari, dan memberi motivasi guru di setiap 

bulan sekali pada minggu pertama, dengan adanya 

motivasi yang diberikan oleh kepala sekolah bisa 

menjadikan motivasi untuk seluruh peserta didik, guru 

maupun warga sekolah.
24
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Sedangkan menurut Bapak Slamet Istadjib 

bahwa setiap kepala sekolah pasti mempunyai 

strategi yang berbeda-beda demi kemajuan 

sekolahnya seperti halnya strategi dalam 

penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo. Sebagaimana hasil wawancara berikut:  

Bapak kepala sekolah memiliki strategi untuk 

penyampaian motivasi bisa lewat tata tertib guru dalam 

pembelajaran, peraturan-peraturan, dan ceramah atau 

kultum di setiap harinya. Motivasi itu disampaikan 

untuk seluruh peserta didik dan guru khususnya, disini 

motivasi sangat berpengaruh pada jalannya kegiatan 

selama ini karena dengan motivasi suatu kegiatan yang 

dilaksanakan oleh lembaga pendidikan akan lebih jauh 

berbeda karena dorongan dan semangat dari kepala 

sekolah sangat membantu.
25

 

 

Dengan adanya strategi motivasi pasti kepala 

sekolah memiliki peran yang sangat penting 

dalam penanaman kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo, seperti halnya yang 

diungkapkan Bapak Munif Arfawie:  
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Peran kepala sekolah di sini sangat penting, karena 

beliau sebagai contoh atau figur untuk memberi arahan 

kaitannya dengan bagaimana kedisiplinan akademik 

akan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah tertera, 

dengan adanya peran kepala sekolah sebagai motivator 

dalam penanaman kedisiplinan akademik sedikit demi 

sedikit prestasi belajar peserta didik semakin membaik 

mulai dari kepemimpinan Bapak Basuki, 
26

 

 

Ungkapan yang sama tentang peran motivasi 

kepala sekolah dalam penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo juga dilontarkan 

Ibu Purwatiningsih: 

Peran kepala sekolah di sini sangat penting karena jika 

kepala sekolah memberikan contoh kepada peserta didik 

maupun para guru dengan baik maka akan 

menduplikasinya dengan baik dan taat aturan, maka dari 

itu kepala sekolah adalah panutan atau sosok pemimpin 

yang harus bisa mencontohkan kebaikan baik di dalam 

sekolah maupun di luar sekolah agar para peserta didik 

dan guru mencontohnya dengan baik.
27

 

 

Sedangkan menurut Bapak Slamet Istadjib 

bahwasanya peran motivasi kepala sekolah di 

SMPN 4 Ponorogo itu sangat dibutuhkan, tanpa 
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motivasi kedisiplinan akademik tidak akan 

berjalan dengan baik. Sebagaimana berikut:  

Kepala sekolah berperan sebagai motivator di dalam 

dunia pendidikan oleh karena itu, peran motivasi kepala 

sekolah di sini sangat dibutuhkan oleh guru dan peserta 

didik, tanpa motivasi kedisiplinan akademik tidak akan 

berjalan dengan baik, dengan adanya motivasi atau 

dorongan dari kepala sekolah untuk peserta didik 

maupun para guru akan berpengaruh pada hasil kerja 

dari para guru dan untuk peserta didik bisa menjadikan 

motivasi dalam belajar peserta didik.
28

 

 

Mengenai peran motivasi kepala sekolah di 

SMPN 4 Ponorogo, Ibu Mufidatul Mubtadiah 

menambahkan sebagai berikut: 

Untuk peran nya sangat luar biasa, karena tidak hanya 

berbicara saja tapi beliau bapak kepala sekolah terjun 

langsung dalam penanaman kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo sehingga sesuatu yang diharapkan 

bisa terlaksana dengan lancar, bapak kepala sekolah 

selalu memberikan contoh atau melaksanakan aktifitas 

terlebih dahulu sebelum memerintahkan atau 

memberikan ulasan kepada peserta didik ataupun kepada 

para guru.
29

 

 

                                                             
       

28
 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 05/W/02-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 

       
29

 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 06/W/02-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



133 

 

Dengan adanya peran motivasi dari bapak 

kepala sekolah yang baik maka akan berpengaruh 

positif juga terhadap kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo, kedisiplinan akademik di 

sekolah ini sudah baik bisa dilihat dari prestasi 

belajar peserta didik di setiap akhir semester. 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Slamet 

Istadjib, yaitu: 

Kondisi kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo ini 

bisa dikatakan sudah baik karena dengan adanya nilai 

peserta didik yang baik dari hasil belajarnya setiap 

semester maupun harian, dan jumlah angka pelanggaran-

pelanggaran yang sedikit, prestasi belajar yang bagus di 

dapatkan atau bersumber dari proses pembelajaran yang 

efektif atau penuh dengan kenyamanan di dalam kelas.
30

 

 

Selain itu dengan adanya kedisiplinan 

akademik menjadikan peserta didik disiplin dalam 

pembelajaran seperti halnya mengumpulkan tugas 

dan mendapatkan nilai yang bagus atau prestasi 
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belajar yang bagus di SMPN 4 Ponorogo. Berikut 

hasil wawancara dengan Ibu Mufidatul 

Mubtadiah, yaitu: 

Sudah berjalan dengan lancar sesuai aturan yang sudah 

berlaku baik peserta didik ataupun guru, untuk aturan 

yang dilakukan oleh guru itu seperti mulai dari 

melengkapi atau membuat RPP dan setelah pembuatan 

RPP dimintakan tanda tangan bapak kepala sekolah, 

dengan pembuatan RPP ini bahwasannya bisa dibuat 

bukti kalau guru telah disiplin dalam proses 

pembelajaran di kelas.
31

 

 

Ungkapan yang sama tentang kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo juga dilontarkan 

oleh Mochsaf Daffa A selaku peserta didik kelas 

VII, yaitu: 

Kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo ini begitu 

baik, guru-guru memberikan waktu yang cukup untuk 

mengerjakan tugas di kelas maupun tugas rumah tapi 

ada sebagian kecil peserta didik yang telat 

mengumpulkan tugas dan peserta didik diajarkan untuk 

tepat waktu dalam pengumpulan tugas dan aktif di kelas, 

guru memberikan solusi akan keterlambatan dari peserta 

didik yang telat dengan mengerjakan tugas di depan agar 

tidak terulang kembali.
32
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Dari pemaparan tentang kedisiplinan akademik 

di SMPN 4 Ponorogo dengan Bapak Basuki. 

Sebagaimana yang diungkapkan, yaitu: 

Kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo ini sudah 

bagus, karena dengan adanya pembuatan RPP dari guru-

guru yang setiap semesternya dikumpulkan dan saya 

koreksi, dari RPP tersebut guru dalam pembelajaran 

lebih maksimal dan dalam proses pembelajaran sudah 

sesuai dengan RPP yang telah dibuat sehingga bisa 

mendapatkan prestasi yang diharapkan dari peserta didik 

juga bagus walaupun belum semua peserta didik.
33

 

 

Adapun dalam penanaman kedisiplinan 

akademik pasti membutuhkan koordinasi kepala 

dengan stakeholdernya di SMPN 4 Ponorogo. 

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Basuki, 

yaitu: 

Koordinasi saya dengan seluruh guru dilakukan pada 

setiap hari Senin awal bulan setelah jam upacara yang 

berada di ruang guru yang di dalamnya berisi tentang 

pengumuman-pengumaman dan motivasi-motivasi, baik 

dari proses pembelajaran di kelas, prestasi belajar 
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peserta didik. Dan jikalau ada informasi mendadak bisa 

dilakukan langsung seketika itu dikumpulkan di ruang 

guru ataupun menginformasikan lewat group WA.
34

 

 

Dari pemaparan yang sama tentang koordinasi 

kepala sekolah dengan stakeholdernya di SMPN 4 

Ponorogo juga dilontarkan Ibu Mufidatul 

Mubtadiah, yaitu: 

Koordinasi kepala sekolah dengan seluruh guru 

dilakukan pada setiap hari Senin awal bulan setelah jam 

upacara yang berada di ruang guru yang di dalamnya 

berisi tentang pengumuman-pengumaman dan motivasi-

motivasi, baik dari proses pembelajaran di kelas, prestasi 

belajar peserta didik dan kegiatan-kegiatan lainnya, yang 

terpenting kepala sekolah selalu mengontrol kegiatan 

guru yang terkait dengan pembelajaran.
35

 

 

Manfaat yang dirasakan peserta didik di SMPN 

4 Ponorogo yaitu peserta didik merasakan bahwa 

bisa memanfaatkan atau mengatur waktu sedikit 

demi sedikit dan bisa dengan mudah mentaati 
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peraturan yang ada. Sebagaimana wawancara 

dengan Sekar Ayu W selaku peserta didik yaitu: 

Dari penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo memberikan manfaat yaitu membuat peserta 

didik menjadi tahu caranya disiplin dalam kelas baik 

dalam mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas 

sesuai arahan dari guru. Menjadika peserta didik 

memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan membuat 

peserta didik tahu aturan dan tidak menjadikan peserta 

didik bebas tanpa aturan.
36

 

 

Mengenai manfaat dari penanaman 

kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo, 

Dian Puspita Dewi selaku peserta didik 

menambahkan sebagai berikut: 

Yang jelas bermanfaat untuk menciptakan peserta didik 

menjadi pemuda yang lebih bertanggung jawab dalam 

hal menghargai waktu, dan mengikuti pembelajaran 

dengan hikmat di dalam kelas, manfaat ini bisa 

dirasakan oleh semua peserta didik dan tidak hanya 

dalam lingkup sekolah tapi di luarpun dari orang tua 

juga bisa merasakan, maka dari itu kedisiplinan harus 

ditanamkan sejak sedini mungkin.
37
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Dari uraian hasil wawancara tersebut di atas 

tentang strategi motivasi kepala sekolah dalam 

penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo dapat diketahui bahwa dalam 

penanaman kedisiplinan akademik pastinya 

sangat membutuhkan motivasi, baik motivasi dari 

kepala sekolah maupun para guru. Sebagaimana 

proses penanaman kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo ini berawal dari kepala 

sekolah memberikan contoh secara langsung 

seperti halnya Bapak Basuki tidak hanya 

memerintahkan saja tapi apa yang harus 

disampaikan ke guru maupun ke peserta didik 

langsung diberikan contoh, bisa melewati kultum 

maupun arahan ketika habis upacara. Dalam 

penanaman kedisiplinan akademik baik Bapak 

kepala sekolah dan para guru memberikan arahan 
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dari proses pembelajaran agar prestasi belajar 

peserta didik sesuai dengan yang diharapkan oleh 

lembaga. Untuk penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo ini sesuai dengan 

pengamatan dan hasil wawancara tidak ada yang 

merasa keberatan karena dengan adanya 

kedisiplinan akademik yang bagus akan berbuah 

baik pula ke prestasi belajar peserta didik. 

Dalam penanaman kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo kepala sekolah memiliki 

strategi seperti memberikan contoh langsung, 

memberikan motivasi lewat kultum dan 

memberikan arahan ketika sehabis upacara hari 

Senin dan memberi motivasi kepada para guru 

juga setiap bulan sekali awal bulan. Kepala 

sekolah memiliki peran yang sangat penting 

dalam penanaman kedisiplinan akademik, karena 
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dengan adanya peran kepala sekolah suatu 

program yang dilaksanakan akan berjalan dengan 

lancar. Untuk kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo sudah bisa dikatakan bagus karena 

kepala sekolah dan para guru selalu memantau 

agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan 

lancar dan prestasi belajar peserta didik membaik 

walaupun ada sebagian peserta didik yang masih 

kurang sesuai dengan harapan tapi guru 

mengupayakan bimbingan khusus atau lebih 

diperhatikan agar bisa mengikuti peserta didik 

yang lainnya. 

Suatu kegiatan yang dilaksanakan baik dalam 

suatu organisasi maupun lembaga sekolah pasti 

membutuhkan koordinasi dengan orang-orang 

berkaitan, dalam proses penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo untuk koordinasi 
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Bapak kepala sekolah dengan para guru bisa 

melalui rapat dinas, pertemuan satu bulan sekali 

pada minggu pertama, dan bisa juga setiap saat 

ketika ada hal yang sangat penting untuk 

disampaikan dan koordinasi paling cepat lewat 

WA. Dan tentunya penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo ini sangat 

bermanfaat untuk seluruh warga sekolah, peserta 

didik, guru dan kepala sekolah juga. Peserta didik 

bisa lebih mandiri dalam melaksanakan tugasnya 

dan bisa untuk merubah sikap dan perilakunya 

agar berguna untuk bangsa. 
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2. Data tentang Faktor Pendukung dan 

Penghambat Peran Motivasi Kepala Sekolah 

dalam Penanaman Kedisiplinan Akademik di 

SMPN 4 Ponorogo 

Dalam pelaksanaan setiap program pendidikan, 

terdapat faktor pendukung dan penghambat. 

Demikian pula dalam pelaksanaan penanaman 

kedisiplinan akademik juga memiliki beberapa 

faktor yang mempengaruhi hasil dari program 

tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi 

pendukung terlaksananya program penanaman 

kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo.  

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan 

dari peserta didik adanya kelebihan dari 

penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo sebagaimana yang diutarakan oleh 

Mochsaf Daffa A, yaitu: 
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Untuk kelebihannya guru menyampaikan arahan dengan 

santai dan jelas, sehingga peserta didik dapat mengerti 

dengan mudah dan jelas materi yang disampaikan oleh 

guru. Mereka menyampaikan arahan atau mengajar 

dengan sabar. Dan untuk kekurangannya kadang ada 

sebagian guru yang terlalu keras dalam menyampaikan 

bimbingannya dalam belajar tetapi dengan begitu akan 

melatih peserta didik untuk lebih sungguh-sungguh.
38

 

 

Suatu program yang dilaksanakan pasti adanya 

kelebihan, terkait dengan adanya program 

penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo memiliki kelebihan adapun dari hasil 

wawancara dengan peserta didik Dian Puspita 

Dewi mengutarakan pendapatnya, sebagaimana 

berikut: 

Untuk kelebihannya bagi peserta didik yang sudah 

menerapkan kedisiplinan akademik, maka peserta didik 

tersebut menjadi disiplin dalam proses pembelajaran, 

mengerjakan tugas dan lebih menghargai waktu. Untuk 

kekurangannya hanya sebagian kecil peserta didik yang 

kurang sadar akan kedisiplinan akademik sehingga 

prestasi belajarnya pun kurang memuaskan sehingga 

guru kelas mendekati peserta didik yang bersangkutan.
39
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Dalam suatu program yang dilaksanakan pasti 

adanya faktor pendukung dan penghambat, untuk 

penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo ini dalam pelaksanaan program 

kedisiplinan akademik memiliki faktor 

pendukung dari kerjasama yg bagus dari 

stakeholder, peserta didik dan sarana dan 

prasarana yang memadai walaupun ada sebagian 

yang belum terpenuhi. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Bapak Basuki sebagai berikut:  

Faktor pendukung dalam penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo ini dengan adanya 

kerjasama yang bagus dari stakeholder sekolah, dan 

peserta didik juga merespon, sarana prasarana yang 

sudah mulai terpenuhi, guru melaksanakan tugasnya 

dengan baik sesuai dengan RPP yang telah dibuat 

sehingga terjadinya disiplin dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas dan tertib dalam segala hal.
40

 

 

Terkait dengan faktor pendukung dalam proses 

penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 4 
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Ponorogo dengan Ibu Mufidatul Mubtadiah 

menambahkan sebagai berikut:  

Untuk faktor pendukung dari proses penanaman 

kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo ini adanya 

kerja sama bapak ibu guru, adanya kontribusi yang baik 

dari bidang para tata usaha, karena dari bidang tata 

usaha jikalau ada guru yang membutuhkan bantuan akan 

alat pembelajaran yang menyiapkan dari bidang tata 

usaha ataupun dari bidang sarana dan prasarana.
41

 

 

Sebuah program yang dibuat agar berjalan 

dengan lancar pasti adanya faktor pendukung 

berupa adanya alat elektronik guna memudahkan 

dalam komunikasi lebih cepat antar guru maupun 

dengan kepala sekolah. Sebagaimana yang 

diutarakan oleh  Bapak Munif Arfawie, sebagai 

berikut:   

Adapun faktor pendukung dari pelaksanaan kedisiplinan 

akademik ada beberapa faktor yang mendukung, seperti 

setiap saat kita bisa memanfaatkan group WA untuk 

berkomunikasi jikalau ada hal yang mendadak dan lebih 

memudahkan arus komunikasi tersampaikan dengan 

cepat dari kepala sekolah kepada para guru, group WA 
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ini tidak hanya untuk para guru saja tetapi untuk seluruh 

warga sekolah kecuali peserta didik.
42

 

 

 Dalam program pelaksanaan penanaman 

kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo, 

adanya faktor pendukung seperti halnya 

kerjasama guru, sarana prasarana, kepedulian 

akan peserta didik. Sebagaimana yang diucapkan 

oleh Bapak Slamet Istadjib dan Ibu 

Purwatiningsih, sebagai berikut: 

Bapak Slamet Istadjib sebagaimana berikut:  

Suatu kegiatan apapun pasti adanya faktor pendukung 

dan faktor penghambat, dalam pelaksanaan kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo ini untuk faktor 

pendukung dari kegiatan kedisiplinan akademiK seperti 

halnya adanya kerja sama antar guru, kerjasama dari 

warga sekolah, dan sarana prasarana yang memadai 

untuk pembelajaran maupun kegiatan di setiap harinya.
43

 

 

Ibu Purwatiningsih sebagaimana berikut:  

Menurut saya faktor pendukung dalam penanaman 

kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo ini Adanya 
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kepedulian bapak ibu guru dalam pelaksanaan 

mendisiplinkan peserta didik baik displin atribut 

maupun dalam hal pembelajaran di kelas, kepedulian 

dari orang tua dalam mengantarkan peserta didik ke 

sekolah itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran dan 

peran serta seluruh warga sekolah.
44

 

  

Suatu kegiatan yang dilaksanakan pasti adanya 

kekurangan, dalam proses penanaman 

kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo 

memiliki kekurangan sebagaimana yang 

diutarakan oleh peserta didik seperti halnya ada 

sebagian peserta didik yang kurang mentaati 

peraturan. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

Sekar Ayu W sebagai berikut: 

Kekurangan dari penanaman kedisiplinan akademik 

disini salah satunya untuk kekurangannya peserta didik 

di SMPN 4 Ponorogo ada sebagian yang sulit untuk 

mentaati kedisiplinan yang telah tertulis maupun tidak 

tertulis dan kelebihan dari penanaman kedisiplinan 

akademik bapak ibu guru dan kepala sekolah selalu 

membimbing dan mengarahkan agar kedisiplinan 

akademik bagus dan lebih bagus lagi.
45

 

                                                             
       

44
 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 06/W/02-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 

       
45

 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 03/W/01-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



148 

 

 

Ada beberapa faktor penghambat dalam 

penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo sehingga dalam pelaksanaanya kurang 

maksimal. Salah satu faktornya adalah faktor 

sarana dan prasarana, sebagaimana disampaikan 

oleh Ibu Mufidatul Mubtadiah dan Bapak Slamet 

Istadjib, yaitu: 

Ibu Mufidatul Mubtadiah:  

Dalam pelaksanaan penanaman kedisiplinan akademik, 

terkait dengan faktor penghambatnya ada kekurangan 

dari sebagian sarana dan prasarana karena ketika dalam 

pembelajaran membutuhkan LCD dan LCD tidak 

tersedia di semua kelas jadi jikalau ada kelas yang 

membutuhkan LCD harus oper ke kelas yang ada LCD 

nya terlebih dahulu dan dari situ akan mengurangi jam 

pembelajaran juga.
46

 

  

Bapak Slamet Istadjib: “Ada kekurangan 

sedikit untuk sarana prasana dalm pembelajaran 
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kurangnya LCD untuk semua ruangan”.
47

 Dalam 

hal ini peneliti melihat ketika dalam proses 

kegiatan belajar mengajar ada kelas yang mau 

menggunakan LCD dan kelas tersebut harus 

pindah ke kelas IX yang ada LCD nya dan 

sebelum pindah guru yang mengajar kelas 

tersebut harus izin kepada guru kelas yang ada 

LCD nya terlebih dahulu jadinya oper kelas demi 

terlaksananya proses pembelajaran dengan baik.
48

 

Adapun faktor lain yang menjadi penghambat 

dalam pelaksanaan program penanaman 

kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo 

adalah faktor guru dan orang tua di mana, ada 

sebagian orang tua kurang memiliki kesadaran 

dalam menanamkan kedisiplinan pada anaknya. 
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 Lihat Transkrip Observasi nomor : 04/O/18-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu 

Purwatiningsih dan Bapak Basuki, yaitu: 

 

Ibu Purwatiningsih sebagai berikut:  

Kekurangan dari penanaman kedisiplinan akademik 

selama ini adanya kurang tanggap atau kurangnya 

kesadaran dari sebagian guru, biasanya guru yang sudah 

dibilang umurnya sudah tua sering menghiraukan 

kemajuan zaman seperti halnya peserta didik hanya di 

jelaskan saja tanpa adanya peserta didik yang dituntut 

aktif di kelas tetapi kepala sekolah juga sudah menegur 

dan sedikit demi sedikit guru bisa berubah dan orang 

tua.
49

 

 

Bapak Basuki sebagai berikut:  

Faktor penghambat dalam penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo ini dari orang tua wali 

murid karena, adanya ketidak disiplinan dalam 

mengantarkan peserta didik ke sekolah sehingga 

terlambat ke sekolah, dan menjadikan menghambat 

kegiatan pembelajaran, namun orang tua yang kurang 

disiplin hanya beberapa dan sudah bisa teratasi untuk 

kedepannya agar lebih disiplin lagi.
50

 

 

Dalam mengatasi berbagai macam faktor 

penghambat di atas, bapak kepala sekolah dan 
                                                             

       
49

 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 07/W/02-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 

       
50

 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 08/W/06-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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bapak ibu guru mengambil tindakan dengan 

mengadakan pertemuan langsung maupun tidak 

langsung dan rapat koordinasi guna menemukan 

solusi atas hambatan yang dialami. Sebagaimana 

yang diutarakan oleh Bapak Slamet Istadjib dan 

Ibu Purwatiningsih sebagai berikut, yaitu: 

Bapak Slamet Istadjib yaitu:  

Dalam pelaksanaan kegiatan pasti adanya hambatan-

hambatan yang dialami dan untuk mengatasi dari 

hambatan-hambatan di sini guru dan bapak kepala 

sekolah bisa diselesaikan dengan cara rapat bersama 

untuk menyelesaikan dari sebuah hambatan yang 

dialami, musyawaroh, dan komunikasi yang baik 

seluruh guru dengan kepala sekolah, untuk musyawaroh, 

rapat disini bisa dilakukan secara mendadak maupun 

terencana.
51

 

 

Ibu Purwatiningsih yaitu:  

Sesuai yang saya ketahui jika ada hambatan ada 

tindakan-tindakan yang kepala sekolah dan guru lakukan 

seperti untuk mengatasi hambatan-hambatan di sini bisa 

diadakannya koordinasi, komunikasi dengan seluruh 

guru, koordinasi ini bisa dilakukan pada setiap hari 

Senin diawal bulan dan bisa juga saat waktu yang 
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mendesak untuk menyampaikan hal-hal yang penting 

yang akan dibina oleh kepala sekolah.
52

 

 

Selain solusi di atas kaitannya dengan sarana 

dan prasarana, sekolah berusaha untuk 

melengkapi dari sarana dan prasarana serta media 

pembelajaran dengan cara bergantian sehingga 

proses pembelajaran bisa terlaksana dengan 

maksimal dan prestasi belajar peserta didik juga 

bagus. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu 

Mufidatul Mubtadiah, sebagai berikut: 

Untuk mengatasi hambatan-hambatan di sini guru-guru 

dan kepala sekolah mengadakan musyawaroh atau rapat 

untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Semuanya 

sebenarnya di usahakan untuk sarana prasarana 

dilengkapi semua, namun untuk mengatasi dari faktor 

penghambat tadi jika ada pembelajaran yang 

membutuhkan LCD lapor terlebih dahulu ke kelas yang 

ada LCD nya terlebih dahulu.
53
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Berdasarkan deskripsi hasil wawancara di atas 

tentang faktor pendukung dan penghambat peran 

motivasi kepala sekolah dalam penanaman 

kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo 

dapat diketahui bahwa faktor pendukung dari 

penanaman kedisiplinan akademik ini bisa dari 

kerjasama yang baik antar guru, peserta didik, 

orang tua, TU, untuk kelebihan dari penanaman 

kedisiplinan akademik bisa merubah perilaku 

peserta didik dan peserta didik bisa disiplin dalam 

setiap hal yang dilakukan di sekolah. Untuk faktor 

penghambat bisa dari sebagian orang tua yang 

kurang mentaati kedisiplinan dalam 

mengantarkan anaknya ke sekolah sehingga 

mengganggu kegiatan pembelajaran, dan adanya 

sebagian sarana dan prasarana yang belum 

terpenuhi seperti LCD, yang ada LCD nya hanya 
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sebagian kelas yang berada di kelas-kelas IX. 

Untuk kekurangan dari penanaman kedisiplinan 

akademik di sini ada sebagian peserta didik yang 

belum mentaati peraturan, namun kepala sekolah 

dan guru berusaha untuk membimbingnya agar 

menjadi peserta didik yang disiplin di manapun 

berada. Untuk mengatasi berbagai macam faktor 

penghambat dari penanaman kedisiplinan 

akademik, bapak kepala sekolah dan bapak ibu 

guru mengambil tindakan dengan mengadakan 

pertemuan langsung maupun tidak langsung dan 

rapat koordinasi guna menemukan solusi atas 

hambatan yang dialami. Jika sarana prasarana 

hambatannya solusi yang tepat penggunaan LCD 

bergantian. 
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3. Data tentang Dampak Peran Motivasi Kepala 

Sekolah dalam Penanaman Kedisiplinan 

Akademik di SMPN 4 Ponorogo 

Setiap kegiatan yang dilakukan khususnya 

dalam penanaman kedisiplinan akademik pasti 

diharapkannya dampak yang positif dari program 

yang telah dilaksanakan dan agar bisa dirasakan 

oleh peserta didik, para guru maupun kepala 

sekolah, dampak positif yang dirasakan adalah 

proses belajar mengajar di dalam kelas berjalan 

dengan lancar, sebagaimana wawancara dengan 

Ibu Mufidatul Mubtadiah sebagai berikut:  

Dari penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo merasakan dampak positif, dampak positif 

yang dirasakan dari kedisiplinan akademik di sini sangat 

luar biasa karena proses belajar mengajar berjalan 

dengan lancar dan jam kosong di kelas itu jarang sekali 

kalaupun ada yang kosong nanti ada guru piket yang 

menggantikan agar kelas tetap ada pengisinya dan 

pelajaran berjalan seperti biasanya.
54
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Dampak positif yang dirasakan oleh peserta 

didik dari penanaman kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo bisa dilihat dari pembelajaran 

di kelas semakin disiplin dan prestasi belajar 

peserta didik yang semakin bagus. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Bapak Slamet Istadjib dan 

Ibu Purwatiningsih sebagai berikut: 

Bapak Slamet Istadjib yaitu:  

Dampak yang dirasakan dari peran motivasi di sini 

adanya perbedaan pada guru seperti halnya dalam 

menyampaikan materi pembelajarannya sekarang mulai 

menyenangkan dan peserta didik menjadi tidak bosan, 

karena adanya keaktifan dari guru dan peserrta didik 

dalam kelas membuat tambah semangat dan nyaman 

sehingga terciptanya kedisiplinan akademik yang bagus 

bisa dilihat dari prestasi belajar peserta didik dari 

sebagian siswa kelas VII-IX.
55

 

 

Ibu Purwatiningsih yaitu:  

Dampak dari penanaman kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo ini sangat luar biasa baik sekali 

karena pembelajaran di kelas semakin disiplin, baik 

disiplin dalam tata tertib osis maupun disiplin dalam 
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mengerjakan tugas rumah maupun tugas yang harus 

dikerjakan di dalam kelas karena peserta didik dituntut 

harus aktif di kelas tidak hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru saja tetapi juga harus bisa bertukar 

fikiran dan  dari kedisiplinan akademik tersebut prestasi 

belajar juga baik.
56

 

 

Menurut Bapak Munif Arfawie selaku guru di 

SMPN 4 Ponorogo, dalam penanaman 

kedisiplinan akademik perlu ditanamkan dari 

sedini mungkin dari hal kecil seperti berperilaku, 

bersikap, dari hal-hal kecil tersebut bisa 

berpengaruh atau berdampak positif juga untuk 

pembelajaran dan prestasi belajar peserta didik. 

Berikut penjelasan beliau ketika diadakan 

wawancara: 

Untuk dampak positif dari penanaman kedisiplinan 

akademik yaitu dampak positifnya, kalau kita terus 

menerus mendisiplinkan peserta didik, mereka bisa 

berlatih bagaimana mereka bersikap, bagaimana dia 

berperilaku, karena pada saat ini kemerosotan moral 

pada peserta didik sangat luar biasa, dari hal tersebut 

tadi jika tidak di disiplinkan maka akan berdampak 
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buruk pada pembelajaran dan prestasi belajar peserta 

didik.
57

 

 

Maka dari deskripsi hasil wawancara di atas 

mengenai dampak peran motivasi kepala sekolah 

dalam penanaman kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo, disimpulkan bahwa, dampak 

peran motivasi kepala sekolah dalam penanaman 

kedisiplinan akademik di SMPN 4 Ponorogo ini 

yang dimaksud yaitu dampak positif, dampak dari 

peran motivasi kepala sekolah itu memiliki 

dampak dalam kedisiplinan akademik peserta 

didik, dampak yang dirasakan seperti adanya: 

a. Peserta didik tambah semangat dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas, baik semangat dan aktif 

dalam proses pembelajaran, aktif dalam 
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mengumpulkan tugas, dan disiplin dalam waktu 

juga. 

b. Peserta didik dapat teratur dalam memanfaatkan 

waktu belajar, yang akibatnya peserta didik dapat 

secara optimal mengikuti proses kegiatan belajar. 

c. Prestasi peserta didik semakin meningkat, karena 

dengan adanya pembelajaran yang lebih efektif 

dan guru semakin mudah untuk mengontrol 

peserta didik. 

 Untuk peserta didik ataupun guru sangat 

merasakan dampak positifnya seperti hasil 

prestasi belajar peserta didik semakin bagus 

walaupun ada sebagian yang masih kurang. Pada 

intinya penanaman kedisiplinan akademik ini 

sangat berarti dalam dunia pendidikan karena 

kedisiplinan bukan hanya disiplin dalam hal 
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berangkat sekolah atau atribut tapi disiplin dalam 

hal pembelajaran sangat penting 

 

Tabel 4.1 

Peran Motivasi Kepala Sekolah dalam Penananman 

Kedisiplinan Akademik di SMPN 4 Ponorogo 

 

PERAN MOTIVASI KEPALA SEKOLAH DALAM 

PENANAMAN KEDISIPLINAN AKADEMIK (Studi 

Kasus di SMPN 4 Ponorogo) 

Strategi Motivasi 

Kepala Sekolah 

dalam 

Penanaman 

Kedisiplinan 

Akademik di 

SMPN 4 

Ponorogo 

 

Faktor Pendukung dan 

Penghambat Peran 

Motivasi Kepala 

Sekolah dalam 

Penanaman 

Kedisiplinan 

Akademik di SMPN 4 

Ponorogo 

 

Dampak Peran 

Motivasi Kepala 

Sekolah dalam 

Penanaman 

Kedisilinan 

Akademik di 

SMPN 4 Ponorogo 

 

 

1. Memberi 

motivasi dalam 

penanaman 

kedisiplinan 

akademik 

2. Kepala sekolah 

sebagai panutan 

3. Kepala sekolah 

selalu 

memberikan 

contoh kepada 

warga sekolah 

dan tidak hanya 

motivasi saja 

Faktor Pendukung 

1. Kerjasama yang 

bagus dari 

stakeholder 

2. Peserta didik 

merespon dengan 

adanya kedisiplinan 

akademik 

3.  Sarana prasarana 

yang memadai 

4. Adanya kerjasama 

bapak ibu guru 

5. Memanfaatkan 

gudged dengan 

memakai grup wa 

1. Peserta didik 

tambah 

semangat 

dalam 

mengikuti 

pembelajaran  

2. Peserta didik 

lebih tertib 

dalam 

memanfaatkan 

waktu belajar 

3. Prestasi peserta 

didik semakin 

meningkat 
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guru untuk 

berkomunikasi 

dengan cepat 

6. Kepedulian orang 

tua dan peran serta 

seluruh warga 
sekolah   

Faktor Penghambat 

1. Adanya kekurangan 

dari sebagian 

sarana dan 

prasarana (LCD) 

2. Kurangnya kepedulian 

dari sebagian guru 

dan orang tua  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis tentang Strategi Motivasi Kepala Sekolah 

dalam Penanaman Kedisiplinan Akademik di SMPN 

4 Ponorogo 

  Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang 

sangat berperan dalam organisasi, baik buruknya 

organisasi sering kali sebagian besar tergantung pada 

faktor pemimpin. Berbagai riset juga telah 

membuktikan bahwa faktor pemimpin memegang 

peranan penting dalam pengembangan organisasi. 

Kepemimpinan adalah adanya suatu proses dalam 

kepemimpinan untuk memberikan pengaruh secara 

sosial kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut 

menjalankan suatu proses sebagaimana diinginkan oleh 

pemimpin. Agar dapat memberikan pengaruh kepada 

orang lain secara maksimal kepada orang yang 

162 
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dipimpinnya seorang kepala sekolah harus mampu 

mencintai orang-orang yang dipimpinnya.
1
 Hasil riset 

yang dilakukan oleh Slamet, menunjukkan bahwa 

karakteristik kepala sekolah yang tangguh adalah kepala 

sekolah yang memiliki: 1) visi, misi dan strategi; 2) 

kemampuan untuk mengoordinasikan dan menyerasikan 

sumber daya dengan tujuan; 3) memobilisasi sumber 

daya; 4) menjalankan peranannya sebagai manager, 

pemimpin, pendidik, wirausahawan, regulator, pencipta 

iklim kerja, administrator, pembaharu dan pembangkit 

motivasi; 5) menciptakan sekolah belajar; 6) 

memusatkan perhatian pada pengelolaan proses belajar 

mengajar.
2
 

                                                             
       

1
 H. Muhaimin, Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam 

Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2015), 29. 

       
2
 Ibid., 36-37.  
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Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya, bahwa kepala sekolah di SMPN 4 

Ponorogo memiliki jiwa yang loyal dalam memimpin 

seluruh stakeholdernya dengan cara bapak kepala 

sekolah selalu memberikan contoh terlebih dahulu jadi 

tidak hanya memerintahkan saja, karena dengan 

memberikan contoh langsung akan lebih efektif dan 

mudah ditirukan oleh stakeholdernya. Faktor yang 

harus ada untuk dapat menjadi seorang kepala sekolah 

yang mampu melaksanakan perubahan yang lebih baik 

dari sebelumnya. Untuk menjadi kepala sekolah tidak 

hanya sekedar membuat peraturan dan memerintahkan 

saja tapi lebih baiknya dengan memberikan contoh 

secara langsung, seperti semboyan yang sering 

dikatakan oleh bapak kepala sekolah Ing Ngarso 

Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarsa, Tut Wuri 

Handayani, kepala sekolah harus mampu memberikan 
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pengaruh kepada orang lain. Kepala sekolah juga 

berperan sebagai motivator, bapak kepala sekolah 

memberikan kenyamanan melalui pengaturan 

lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin dan dorongan 

dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui 

pengembangan sentra belajar. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwasannya 

kepala sekolah berperan sebagai motivator di dalam 

dunia pendidikan. Motivasi adalah kuatnya dorongan 

(dari dalam diri manusia) yang membangkitkan 

semangat pada makhluk hidup, yang kemudian hal itu 

menciptakan adanya tingkah laku dan mengarahkannya 

pada suatu tujuan atau tujuan-tujuan tertentu. Motivasi 

itu menjalankan fungsi-fungsi utama dan penting bagi 

makhluk hidup, di mana ia mendorongnya untuk lebih 

bertanggungjawab dengan memenuhi kebutuhan-

kebutuhan primer yang terpenting bagi 
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keberlangsungan hidup dan eksistensi dirinya. 

Sebagaimana juga motivasi dimaksud mendorongnya 

untuk bertanggung jawab dengan banyak melakukan 

tindakan lain yang penting dan bermanfaat bagi dirinya 

dalam harmonisasi kehidupan. 

Motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi mencapai 

tujuan. Orang yang termotivasi, membuat reaksi-reaksi 

yang mengarahkan dirinya kepada usaha mencapai 

tujuan, untuk mengurangi keterangan yang ditimbulkan 

oleh perubahan tenaga di dalam dirinya. Dengan 

perkataan lain, motivasi memimpin ke arah reaksi-

reaksi mencapai tujuan, misalnya untuk dapat dihargai 

dan diakui oleh orang lain.
3
 

Motivasi dapat timbul dari luar maupun dari dalam 

diri individu itu sendiri. Motivasi yang berasal dari luar 

                                                             
       

3
 Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Psikologi Kenabian Prophetic 

Psychology (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 341-342. 
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diri individu diberikan oleh motivator seperti 

orangtuanya, guru, konselor, kepala sekolah, orang 

dekat atau teman-teman dekat. Sedangkan motivasi 

yang berasal atau timbul dalam diri seseorang, dapat 

disebabkan seseorang mempunyai keinginan untuk 

dapat menggapai sesuatu (cita-cita) dan lain 

sebagainya.
4
 

Dalam kegiatan ini kepala sekolah sebagai 

motivator, karena kepala sekolah harus dapat 

memberikan dorongan dan bimbingan untuk 

berjalannya kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo. Kepala sekolah harus dapat memberikan 

contoh disiplin dari hal kecil seperti datang ke sekolah 

tepat waktu dan absen menggunakan kartu atau card, 

dengan adanya disiplin waktu akan menjadikan disiplin 
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 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif 

Baru (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 320 
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belajar juga terbangun dengan bagus. Yang penting 

bukan teorinya tapi bagaimana prakteknya di lapangan 

yang akan dihadapi oleh peserta didik dan para guru. 

Setiap bulan sekali kepala sekolah selalu memberikan 

motivasi setelah kegiatan upacara yang berada di ruang 

guru dan memberikan pengumuman-pengumuman 

tentang prestasi-prestasi baik akademik dan non 

akademik peserta didik. Sehingga dengan motivasi yang 

diberikan oleh kepala sekolah akan menumbuhkan 

dorongan dan semangat demi kegiatan-kegiatan sekolah 

yang lebih maju.  

Hal tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya, bahwa motivasi di SMPN 4 Ponorogo 

tidak lepas dari peran kepala sekolah, baik motivasi ini 

ditujukan untuk para guru dan juga peserta didik. 

Motivasi ini bisa tumbuh dari dalam diri masing-masing 

orang maupun dari luar. Untuk motivasi bapak kepala 
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sekolah sangat berperan penting dalam memotivasi, 

karena dengan memotivasi para guru dan peserta didik 

dan seluruh stakeholdernya tujuan yang dicapai dari 

lembaga pendidikan akan mudah terealisasikan atau 

tercapai. Motivasi dalam pembahasan ini guna untuk 

memotivasi agar pembelajaran dan prestasi belajar 

peserta didik semakin bagus. 

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategos, yang 

berarti ‘tentara’, sedang ‘ago’ berarti ‘memimpin’. 

Strategi mula-mula digunakan di kemiliteran untuk 

mendapat kemenangan dalam pertempuran melawan 

musuh. Istilah perencanaan strategi di bidang 

manajemen muncul tahun 1950-an dan populer tahun 

1960-an sampai tahun 1970-an. Terdapat 66 definisi 

strategi yang diidentifikasikan oleh Abraham (2004) 

yang menyimpulkan bahwa strategi adalah pendekatan 
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umum yang bersifat jangka panjang. Sebaliknya, taktik 

adalah pendekatan khusus yang bersifat jangka pendek.
5
 

Strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar, dan 

suatu cara yang menekankan hal-hal yang berkaitan 

dengan kegiatan manufaktur dan pemasaran. Semuanya 

bertujuan untuk mengembangkan produktivitas 

perusahaan. Sejalan dengan pengertian di atas, dari 

sudut etimologis (asal kata), berarti penggunaan kata 

strategi dalam manajemen sebuah organisasi, dapat 

diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang 

dirancang secara sistematis dalam melaksanakan 

kegiatan, yang terarah pada tujuan strategic organisasi.
6
 

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka 

panjang. Pengertian strategi adalah rencana yang 

                                                             
       5 Ahmad Suriansyah dan Aslamiah, Strategi Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, Guru, Orang Tua, dan Masyarakat dalam Membentuk 

Karakter Siswa,  Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 234. 
         

6
 Akdon, Strategic Management For Educational Management 

(Bandung:Alfabeta, 2011), 40-5. 
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disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan 

keunggulan strategis pendidikan dengan tantangan 

lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa 

tujuan utama dari pendidikan dapat dicapai melalui 

pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Pengertian 

strategi secara umum dan khusus sebagai berikut: 

1. Pengertian Umum: Strategi adalah proses penentuan 

rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada 

tujuan jangka panjang organisasi, disertai 

penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar 

tujuan tersebut dapat dicapai. 

2. Pengertian Khusus: Strategi merupakan tindakan 

yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) 

dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan 

sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh 

para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, 
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strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat 

terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.
7
 

Secara teoritis telah dijelaskan bahwa strategi adalah 

rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang 

menghubungkan keunggulan strategis pendidikan 

dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk 

memastikan bahwa tujuan utama dari pendidikan dapat 

dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. 

Setiap kepala sekolah pastinya memiliki strategi yang 

berbeda-beda, seperti halnya strategi kepala sekolah 

SMPN 4 Ponorogo memiliki strategi dalam penanaman 

kedisiplinan akademik, bapak kepala sekolah dalam 

memberikan motivasi dengan cara atau memakai 

strategi memberi motivasi ketika kultum, ketika upacara 

hari Senin. Dengan adanya motivasi dari kepala sekolah 

                                                             
       

7
 http:/strategi kepemimpinan/konsep-strategi-definisi-

perumusan.html (Kamis, 21-03-2019, 08.25 WIB). 
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pasti akan adanya perubahan sedikit demi sedikit, 

motivasi ini bertujuan agar pembelajaran di kelas bisa 

berjalan dengan lancar dan seluruh peserta didik bisa 

mentaati peraturan yang ada dan mengumpulkan tugas 

tepat waktu, dari pembelajaran yang efektif dan nyaman 

akan berdampak positif di prestasi peserta didik.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi 

motivasi kepala sekolah dalam penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo, kepala sekolah 

memiliki strategi-strategi yang berbeda, seperti halnya 

strategi dalam penanaman kedisiplinan akademik, 

Bapak kepala sekolah menganut semboyan dari Ki 

Hajar Dewantara yang menjadi patokannya Ing Ngarsa 

Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri 

Handayani. Bapak kepala sekolah hampir jarang sekali 

untuk memberi perintah tapi langsung diberikan contoh, 

strategi motivasi Bapak kepala sekolah melalui 
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pemberian motivasi ketika kultum, upacara hari Senin 

baik untuk peserta didik dan untuk para guru bisa juga 

setiap bulan sekali di awal bulan baik motivasi yang 

berisi tentang proses pembelajaran agar berjalan dengan 

efektif dan nyaman, serta prestasi belajar peserta didik 

dan kegiatan lainnya. Dengan adanya motivasi yang 

diberikan oleh Bapak kepala sekolah akan menjadikan 

semangat atau dorongan untuk seluruh peserta didik, 

para guru dan stakeholdernya, dorongan tersebut 

memicu untuk tercapainya suatu tujuan yang telah 

diharapkan oleh lembaga pendidikan tersebut.   

 

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Peran 

Motivasi Kepala Sekolah dalam Penanaman 

Kedisiplinan Akademik di SMPN 4 Ponorogo 

Upaya untuk penanaman kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo, tidak terlepas dari hambatan dan 
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dukungan yang dialami oleh Bapak kepala sekolah dan 

para guru dalam penanaman kedisiplinan akademik, 

begitu juga suatu upaya pastinya ada yang setuju dan 

tidak. Adapun faktor pendukung yang membantu 

berjalannya penanaman kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo pemaparan dari kepala sekolah dan 

para guru.  

Adapun faktor pendukung yang dirasakan Bapak 

kepala sekolah dalam penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo yang dijelaskan oleh 

Bapak Basuki sebagai berikut: Faktor pendukung dari 

kerjasama yg bagus dari stakeholder, peserta didik dan 

sarana dan prasarana yang memadai walaupun ada 

sebagian yang belum terpenuhi. Ada beberapa faktor 

pendukung yang telah diutarakan para guru seperti, 

adanya kerja sama bapak ibu guru, dari para tata usaha 

di SMPN 4 Ponorogo. Faktor yang mendukung ini 
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setiap saat kita bisa memakai group WA guru, staff 

bersama kepala sekolah untuk mempercepat arus 

informasi. Adanya kerja sama guru, dari warga sekolah, 

dan sarana prasarana yang memadai, dan kepedulian 

dari orang tua dan peran serta seluruh warga sekolah. 

Adapun faktor penghambat yang mengganggu 

Bapak kepala sekolah dalam penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo ungkapan dari para 

guru seperti, untuk faktor penghambatnya ada 

kekurangan dari sarana dan prasarana karena ketika 

dalam pembelajaran membutuhkan LCD harus oper ke 

kelas yang ada LCD nya terlebih dahulu dan dari situ 

akan mengurangi jam pembelajaran juga. Kurangnya 

kepedulian dari sebagian guru dan orang tua. Faktor 

penghambat dalam penanaman kedisiplinan akademik 

di SMPN 4 Ponorogo ini dari orang tua wali murid 

karena, adanya ketidak disiplianan dalam mengantarkan 
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peserta didik ke sekolah sehingga terlambat ke sekolah, 

dan menjadikan menghambat kegiatan pembelajaran. 

Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi siswa 

dalam belajar, salah satunya faktor eksternal yaitu 

sarana dan prasarana. Disadari atau tidak, sarana dan 

prasarana tersebut merupakan faktor penting yang tidak 

bisa dibiarkan begitu saja karena sarana dan prasarana 

dapat mendorong keinginan siswa untuk belajar lebih 

baik dan lebih menyenangkan serta sarana prasarana 

juga dapat membuat untuk siswa lebih mudah 

memahami pelajaran. Sarana dan prasarana 

pembelajaran fisik sekolah, yaitu gedung sekolah, ruang 

kelas, perpustakaan, laboratorium, toilet, kantor dan 

bahan dan infrastruktur lainnya yang mungkin akan 

memotivasi siswa untuk belajar. Sarana dan prasarana 

fisik sangat efektif untuk pembelajaran dan prestasi 

akademik siswa. Maka dari itu kondisi lingkungan 
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sekolah termasuk sarana dan prasarana pembelajaran 

yang ada harus dipergunakan dan dikelola dengan 

sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa saat berada di sekolah. Sarana dan 

prasarana belajar memberikan manfaat yang berarti bagi 

keberhasilan proses belajar.
8
 

Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada 

para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai 

tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan 

melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan 

suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara 

efektivitas dan penyediaan sebagai sumber belajar 

                                                             
       

8
 Saniatu Nisail Jannah, Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

sebagai Faktor Determinan terhadap Motivasi Belajar Siswa 

(Universitas Pendidikan Indonesia Bandung), Vol. 1, No. 2, Januari 

2018. 
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melalui pengembangan pusat sumber belajar.
9
Dengan 

adanya motivasi itu sangat mendukung sekali akan 

berjalannya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, 

dari motivasi stakeholder pastinya akan lebih terdorong 

dan semangat. Untuk faktor pendukung salah satunya 

adanya motivasi atau contoh dan panutan dari kepala 

sekolah.  

Berbagai faktor pendukung yang dihadapi Bapak 

kepala sekolah dalam penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo, kepala sekolah sangat 

berterimakasih karena upaya yang dilakukan untuk 

penanaman kedisiplinan akademik selama ini di dukung 

oleh semua stakeholder sekolah baik dari pihak para 

guru, dan para peserta didik, srana prasarana juga 

mendukung. Dengan adanya pendukung dari 

                                                             
      9 Vivi Rusmawati, eJournal Administrasi Negara, Vol. 1, No 2, 

2013. 
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stakeholder sekolah juga memudahkan dalam 

penanaman kedisiplinan akademik.  

Dari keterangan di atas mengenai faktor pendukung 

dan penghambat banyak harapan dari kepala sekolah 

dan para guru setelah diterapkannya kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo salah satunya agar 

proses pembelajaran juga lebih tertib dan nyaman dan 

akan berpengaruh positif juga ke hasil akhir atau 

prestasi belajar peserta didik. Dalam suatu lembaga 

pendidikan harus memiliki jiwa kedisiplinan yang 

tinggi baik disiplin dalam hal disiplin waktu, disiplin 

dalam bertata busana dan dalam hal pembelajaran di 

kelas juga harus diperhatikan.  

Secara keseluruhan, hasil analisis mengenai faktor 

pendukung dan faktor penghambat peran motivasi 

kepala sekolah dalam penanaman kedisiplinan 

akademik di SMPN 4 Ponorogo yaitu, faktor 
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pendukung dalam penanaman kedisiplinan akademik di 

SMPN 4 Ponorogo sebagai berikut: Kerjasama yang 

bagus dari stakeholder, peserta didik merespon sangat 

baik dengan adanya kedisiplinan akademik, sarana dan 

prasarana yang memadai walaupun ada sebagian yang 

belum terpenuhi, adanya kerja sama bapak ibu guru, 

dari para tata usaha di SMPN 4 Ponorogo, 

memanfaatkan gudget dengan memakai group WA 

guru, staff bersama kepala sekolah untuk mempercepat 

arus informasi, adanya kerja sama guru, dari warga 

sekolah, dan sarana prasarana yang memadai, 

kepedulian dari orang tua dan peran serta seluruh warga 

sekolah.  

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan 

kedisiplinan akademik yaitu,  

1. Ada kekurangan dari sarana dan prasarana seperti 

LCD, karena di SMPN 4 Ponorogo LCD hanya 



182 

 

tersedia 4 yang berada di kelas IX dan jikalau ada 

yang membutuhkan LCD ketika pembelajaran 

berlangsung nanti tempatnya bergantian dan sebelum 

tukar kelas izin ke guru yang mengajar di kelas IX 

tersebut. 

2. Kurangnya kepedulian dari sebagian guru dan orang 

tua. Ada sebagian guru atau orang tua yang kurang 

berpartisipasi dalam penanaman kedisiplinan 

akademik. Faktor hambatan yang dari guru ada 

sebagian guru yang sudah tua dan sulit untuk 

mengaplikasikan alat elektronik sedangkan 

pendidikan ini sudah mulai berkembang dengan 

menggunakan alat elektronik. Hambatan dari orang 

tua ada sebagian yang mengantarkan anaknya telat 

sehingga menimbulkan ketelatan dalam mengikuti 

pembelajaran. 
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C. Analisis Dampak Peran Motivasi Kepala Sekolah 

dalam Penanaman Kedisiplinan Akademik di SMPN 

4 Ponorogo 

Motivasi merupakan objek yang penting bagi 

manajer, dalam konteks ini adalah kepala sekolah, 

karena manajer harus bekerja dengan dan melalui orang 

lain. Manajer perlu memahami orang-orang dalam 

berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhinya untuk 

bekerja sesuai dengan yang diinginkan organisasi dalam 

konteks studi ini adalah sekolah.
10

 

Motivasi sebagai dorongan dasar yang 

menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku tidak 

terlepas dari adanya rangsangan yang berupa hadiah 

atau hukuman. Peran motivasi itu sendiri bagi peserta 

didik dapat mengembangkan dan memelihara 

                                                             
       

10
 Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era 

Globalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 131.  
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ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga 

dengan motivasi tersebut prestasi belajar peserta didik 

diharapkan dapat meningkat. Motivasi dalam diri 

seseorang juga dapat merangsang seseorang untuk terus 

maju pantang menyerah, walaupun suatu saat dia 

menghadapi kesulitan dalam belajar, dia tetap akan 

berusaha untuk menyelesaikan apa yang 

menghalanginya untuk dapat mencapai apa yang 

menjadi tujuannya. 

Motivasi merupakan faktor penting dalam kehidupan 

terutama dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang 

menentukan tingkatan kegiatan serta arah dari tingkah 

laku manusia. Motivasi kepala sekolah dalam dunia 

pendidikan sangat dibutuhkan, dengan adanya motivasi 

dari kepala sekolah akan menjadikan dorongan dan 

semangat peserta didik, dampak yang didapat dari 

motivasi kepala sekolah pembelajaran peserta didik 
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menjadi semangat dan tertib dan prestasi belajar 

semakin meningkat.  

Usaha untuk meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik selain motivasi, yang tidak kalah pentingnya 

adalah kedisiplinan belajar baik ketika di rumah 

maupun ketika di sekolah. Sikap disiplin pada peserta 

didik akan meningkat bila ditangani dengan baik 

menurut peraturan atau tata tertib yang berlaku serta 

dilakukan pemantauan secara terus menerus dan 

berulang-ulang. Sikap disiplin memerlukan latihan-

latihan dalam pelaksanaanya terlebih pada peserta didik 

yang belum tertanam sikap disiplin dalam dirinya. Bila 

sikap disiplin ini sudah tertanam pada diri peserta didik 

maka akan tercipta kondisi yang teratur dan dapat 

menunjang kelancaran berlangsungnya proses belajar 

mengajar di sekolah.  
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Prestasi belajar merupakan tolak ukur dalam dunia 

pendidikan, khususnya sekolah, setelah menjalani 

proses pembelajaran maka peserta didik akan 

mendapatkan hasil belajar yang sesuai dengan apa yang 

telah dilakukannya. Siswa yang mempunyai sikap 

disiplin mereka akan mempunyai tanggungjawab yang 

tinggi. kaitannya dengan proses pembelajaran peserta 

didik yang sudah terbiasa berdisiplin akan mampu 

menggunakan waktu belajar dengan sebaik-baiknya, 

baik di rumah maupun di sekolah.  

Dampak peran motivasi kepala sekolah dalam 

penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 4 

Ponorogo ini yang dimaksud yaitu dampak positif, 

dampak dari peran motivasi kepala sekolah itu memiliki 

dampak dalam kedisiplinan akademik peserta didik, 

dampak yang dirasakan seperti adanya: 
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1. Peserta didik tambah semangat dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas, baik semangat dan aktif 

dalam proses pembelajaran, aktif dalam 

mengumpulkan tugas, dan disiplin dalam waktu 

juga. 

2. Peserta didik dapat teratur dalam memanfaatkan 

waktu belajar, yang akibatnya peserta didik dapat 

secara optimal mengikuti proses kegiatan belajar. 

3. Prestasi peserta didik semakin meningkat, karena 

dengan adanya pembelajaran yang lebih efektif dan 

guru semakin mudah untuk mengontrol peserta 

didik. 

 Untuk peserta didik ataupun guru sangat merasakan 

dampak positifnya seperti hasil prestasi belajar peserta 

didik semakin bagus walaupun ada sebagian yang 

masih kurang. Pada intinya penanaman kedisiplinan 

akademik ini sangat berarti dalam dunia pendidikan 
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karena kedisiplinan bukan hanya disiplin dalam hal 

berangkat sekolah atau atribut tapi disiplin dalam hal 

pembelajaran sangat penting. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Strategi motivasi kepala sekolah dalam 

penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 

4 Ponorogo yaitu (1) sebagai motivator 

memberi motivasi dalam penanaman 

kedisiplinan akademik. (2) sebagai  panutan 

kepala sekolah memberikan contoh kepada 

peserta didik maupun para guru dengan baik 

maka akan menduplikasinya dengan baik dan 

taat aturan. (3) sebagai kepala sekolah beliau 

memberikan contoh secara langsung tidak 

hanya memberikan motivasi saja, seperti 

bapak kepala sekolah membuang sampah 

pada tempatnya, berangkat ke sekolah tepat 

waktu.  
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2. Faktor pendukung dan faktor penghambat 

peran motivasi kepala sekolah dalam 

penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 

4 Ponorogo yaitu, faktor pendukung dalam 

penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 

4 Ponorogo sebagai berikut: (1) Kerjasama 

yang bagus dari stakeholder. (2) Peserta didik 

merespon sangat baik dengan adanya 

kedisiplinan akademik. (3) Sarana dan 

prasarana yang memadai walaupun ada 

sebagian yang belum terpenuhi. (4) Adanya 

kerja sama bapak ibu guru, dari para tata 

usaha di SMPN 4 Ponorogo. (5) 

Memanfaatkan gudget dengan memakai 

group WA guru, staff bersama kepala sekolah 

untuk mempercepat arus informasi, adanya 

kerja sama guru, dari warga sekolah, dan 
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sarana prasarana yang memadai. (6) 

Kepedulian dari orang tua dan peran serta 

seluruh warga sekolah. Adapun faktor 

penghambat dalam pelaksanaan kedisiplinan 

akademik yaitu, (1) Ada kekurangan dari 

sarana dan prasarana seperti LCD, karena di 

SMPN 4 Ponorogo LCD hanya tersedia 4 

yang berada di kelas IX dan jikalau ada yang 

membutuhkan LCD ketika pembelajaran 

berlangsung nanti tempatnya bergantian dan 

sebelum tukar kelas izin ke guru yang 

mengajar di kelas IX tersebut. (2) Kurangnya 

kepedulian dari sebagian guru dan orang tua. 

Ada sebagian guru atau orang tua yang 

kurang berpartisipasi dalam penanaman 

kedisiplinan akademik. Faktor hambatan 

yang dari guru ada sebagian guru yang sudah 
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tua dan sulit untuk mengaplikasikan alat 

elektronik sedangkan pendidikan ini sudah 

mulai berkembang dengan menggunakan alat 

elektronik. Hambatan dari orang tua ada 

sebagian yang mengantarkan anaknya telat 

sehingga menimbulkan ketelatan dalam 

mengikuti pembelajaran. 

3. Dampak peran motivasi kepala sekolah dalam 

penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 

4 Ponorogo ini yang dimaksud yaitu dampak 

positif, dampak dari peran motivasi kepala 

sekolah itu memiliki dampak dalam 

kedisiplinan akademik peserta didik, dampak 

yang dirasakan seperti adanya: (a) Peserta 

didik tambah semangat dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas, baik semangat dan 

aktif dalam proses pembelajaran, aktif dalam 
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mengumpulkan tugas, dan disiplin dalam 

waktu juga. (b) Peserta didik dapat teratur 

dalam memanfaatkan waktu belajar, yang 

akibatnya peserta didik dapat secara optimal 

mengikuti proses kegiatan belajar. (c) 

Prestasi peserta didik semakin meningkat, 

seperti halnya prestasi peserta didik di dalam 

sekolah maupun prestasi ikut lomba di luar 

sekolah, karena dengan adanya pembelajaran 

yang lebih efektif dan guru semakin mudah 

untuk mengontrol peserta didik. Untuk 

peserta didik ataupun guru sangat merasakan 

dampak positifnya seperti hasil prestasi 

belajar peserta didik semakin bagus walaupun 

ada sebagian yang masih kurang. Pada 

intinya penanaman kedisiplinan akademik ini 

sangat berarti dalam dunia pendidikan karena 



194 

 

 

kedisiplinan bukan hanya disiplin dalam hal 

berangkat sekolah atau atribut tapi disiplin 

dalam hal pembelajaran sangat penting. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di 

atas maka penulis ingin memberikan sedikit saran 

demi kemajuan bersama yaitu: 

1. Bagi lembaga pendidikan, kedisiplinan 

akademik adalah salah satu hal yang sangat 

penting untuk diperhatikandan lebih 

ditingkatkan lagi kedisiplinannya, sehingga 

peserta didik dan seluruh stakeholder sekolah 

memperoleh manfaat atau dampak positif dari 

penerapan kedisiplinan akademik tersebut. 

2. Untuk kepala sekolah dan para guru di SMPN 

4 Ponorogo, agar dapat menanamkan jiwa 
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kedisiplinan dari diri sendiri terlebih dahulu 

dengan terbentuknya kedisiplinan dengan 

baik akan mudah untuk peserta didik 

menduplikasinya dan sehingga mendapatkan 

hasil yang diharapkan yaitu kedisiplinan 

akademik berjalan dengan lancar dan prestasi 

belajar peserta didik juga memuaskan sesuai 

harapan lembaga. 

3. Bagi peserta didik, dengan adanya 

kedisiplinan akademik yang tinggi akan 

bernilai positif juga dalam kehidupan sehari-

harinya dan menjadikan peserta didik sadar 

akan pentingnya disiplin dalam dirinya, dan 

mempunyai rasa tanggungjawab.  
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