
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan teratur serta 

sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk 

mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita 

pendidikan. Kehidupan sehari-hari secara sadar maupun tidak sadar segala 

kehidupan siswa di sekolah perlu diatur dengan lembaga pendidikan yang 

mengikat siswa. Segala kehidupan siswa di sekolah perlu diatur dengan suatu 

peraturan tersebut diharapkan tercipta kelancaran, ketertiban dan keteraturan 

dalam lingkungan sekolah, sehingga tidak banyak terjadi berbagai 

penyimpangan. 

Oleh karena itu, belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah 

laku pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan 

individu dan individu dengan lingkungannya. Mengingat kondisi yang ada di 

sekolah masih lemah, agar dapat di tumbuh kembangkan melalui gerakan 

pembudidayaan kedisiplinan, maka selalu dilakukan dengan melibatkan 

semua orang yang memiliki tanggung jawab dalam pendidikan. Sesuai dalam 

ketetapan MPR RI GBHN tahun 1998 tentang pendidikan nasional yang berakar 

pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan luhur, 
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berkepribadian, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab 

dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.
1
 

Sesuai juga dalam ketetapan Nomor IV/MPR/ 1999 tentang GBHN  1999–

2004 yaitu meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta 

meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, sehingga tenaga 

pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan 

pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa 

lembaga dan tenaga kependidikan.
2
 

Al-qur’an juga sudah menjelaskan adanya gerakan disiplin nasional 

telah memberikan tuntunan bahwa umat Islam (pemimpin baik tokoh 

masyarakat maupun pemimpin agama) berkewajiban untuk mengamalkan 

ajaran-ajaran agama yang mengisyaratkan adanya kewajiban untuk disiplin. 

Diantaranya Al-qur’an surah Al-Ashr : 1-3 

                                      

          

Artinya : 

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 

supaya menetapi kesabaran.
3
 

Di dalam ayat tersebut memberikan tuntunan kepada umat manusia 

untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin bahkan dituntut-Nya 

                                                           
1
GBHN 1998, Tap MPR-RI (Bandung: Citra Umbara, 2001), 89  

2
GBHN 1999-2004, Tap MPR RI No.IV/ MPR/ 1999 (Bandung: Penabur Ilmu, 2004), 31 

3
 M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 376 
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manusia untuk mengisi seluruh waktunya dengan berbagai amal dan 

mempergunakan semua daya dimiliki-Nya, hal ini difahami juga bahwa 

betapa pentingnya melaksanakan disiplin disegala hal. 

Oleh karena itu perlu adanya tata tertib sekolah untuk meningkatkan 

kedisiplinan para siswa. Namun sering kita lihat pelanggaran-pelanggaran 

yang dilakukan siswa karena mematuhi secara negatif, kedisiplinan yang ada 

dalam lembaga pendidikan siswa yang berada dalam sekolah tersebut harus 

bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan isi peraturan-peraturan yang 

diselenggarakan oleh sekolah. Pada umumnya peraturan-peraturan di sekolah 

tersebut tertulis dan dilaksanakan yang disertai dengan sanksi bagi setiap 

pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku. Agar peraturan tata tertib di 

sekolah dapat berjalan dengan baik, maksudnya langkah yang disusun 

terencana dan sistematis maka digunakan metode-metode tertentu, karena 

dengan strategi yang sesuai maka tujuan pelaksanaan tata tertib di sekolah 

dapat terwujud sesuai dengan keinginan atau harapan. 

Kedisiplinan sekolah adalah kondisi dinamis yang mengandung 

suasana sadar, tertib dan aman pada diri personil sekolah di antaranya siswa, 

guru dan anggota staf lain yang diciptakan dan dikembangkan oleh personil 

sekolah yang berwenang.
4
 Interaksi antara guru dan siswa harus dibina dengan 

baik dalam membentuk kedisiplinan, sehingga dalam mengembangkan pola 

tingkah laku selalu mendapatkan bimbingan dari guru sesuai dengan peraturan 

                                                           
4
 Muslich, Mansur, Pembelajaran Berbasis Kompetensi (Jakarta: Bumi AKsara, 2007), 46 
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yang berlaku. Namun demikian tata tertib sekolah yang juga merupakan faktor 

pendukung meningkatnya kedisiplinan sekolah.
5
 

Selanjutnya, jika dilihat dari obyek penelitian yaitu di SD NU 05 

Ampel Wuluhan sejauh pengamatan tata tertib di sekolah ini sangat ketat dan 

teratur. Semua siswa-siswi harus mentaati semua peraturan yang ada di 

sekolah, dan jika ada yang melanggar akan mendapat hukuman. Di SD NU 05 

ini peraturan mulai benar-benar diterapkan pada kelas dua, karena di kelas 

satu masih masa memperkenalkan peraturan-peraturan yang ada dan masa 

penyesuaian diri bagi siswa-siswi dengan lingkungan sekolah. Jadi di SD NU 

05 ini siswa-siswi benar-benar diajarkan disiplin, baik itu di dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

Dari latar belakang permasalahan di atas, peneliti terdorong untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Pola Interaksi Guru Dan Siswa 

Sebagai Proses Peningkatan Kedisiplinan Siswa kelas 2 SD NU 05 Hidayatul 

Murid Ampel Wuluhan.” 

B. Fokus Penelitian 

Untuk mengarah pada pokok masalah tersebut, maka fokus penelitian 

yang akan diajukan dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Bagaimana pola interaksi guru dan siswa kelas 2 SD NU 05 Hidayatul 

Murid Ampel Wuluhan  Jember dalam proses peningkatan kedisiplinan? 

                                                           
5
 Dr. Charles S.Ph.D, Bagaimana Mendidik dan mendisiplinkan Anak  (Jakarta: Restu Agung, 1987), 4 
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2. Bagaimana pelaksanaan kedisiplinan siswa kelas 2 SD NU 05 Hidayatul 

Murid Ampel Wuluhan Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pola interaksi guru dan siswa kelas 2 SD NU 05 

Hidayatul Murid Ampel Wuluhan Jember dalam proses peningkatan 

kedisiplinan. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kedisiplina nsiswa kelas 2 SD NU 05 

Hidayatul Murid Ampel Wuluhan Jember 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam sebuah penelitian selain tujuan yang ingin dicapai sebagaimana 

yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini juga ada beberapa manfaat 

yang diperoleh dari penelitian tersebut, sebagai aplikasi dari hasil penelitian. 

Adapun manfaat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan 

keilmuan tentang pola interaksi guru dan siswa sebagai proses peningkatan 

kedisiplinan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dan 

memberikan pengalaman tersendiri dalam mengembangkan potensi diri. 
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Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh peneliti dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan. 

b. Bagi IAIN 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi berupa referensi 

untuk kepustakaan serta memperkaya dan menambah pengetahuan 

tentang pola interaksi guru dan murid sebagai proses peningkatan 

kedisiplinan, serta berguna sebagai acuan penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Bagi siswa-siswi SD NU 05 

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi aktual 

bagi siswa-siswi serta pengetahuan tentang bagaimana pola interaksi 

guru dan murid sebagai proses peningkatan kedisiplinan siswa, sehingga 

siswa-siswi lebih mudah dalam memahami materi yang disajikan 

melalui media. 

d. Bagi Lembaga SD NU 05 

Dengan adanya penelitian ini akan memberi manfaat bagi guru 

tentang bagaimana pola interaksi guru dan siswa sebagai proses 

peningkatan kedisiplinan siswa. 

E. Definisi Istilah 

Sebagai harapan atas penulisan ini dapat dipahami dengan benar oleh 

orang yang membacanya. Maka diperlukan penjelasan istilah dalam pemilihan 

judul ini yaitu: 
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1. Pola Interaksi 

Pola adalah gambar yang dibuat contoh/ model. Dalam hal ini 

contoh dari pendidik baik dari sikap, perbuatan dalam mendidik. Terutama 

dalam membentuk interaksi guna menciptakan kedisiplinan. 

Interaksi adalah suatu hubungan timbal balik antara orang satu 

dengan orang lainnya.
6
 Dalam hal ini hubungan antara guru dan siswa 

dalam membentuk interaksi yang baik. 

Jadi, yang dimaksud pola interaksi dalam penelitian ini adalah 

gambar, model, atau bentuk suatu hubungan antara guru dan siswa agar 

terjalin hubungan yang baik yang dapat menunjang lancarnya proses 

pembelajaran. 

2. Kedisiplinan  

Kedisiplinan adalah pelatihan batin dan watak dengan maksud 

supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib / ketaatan pada 

aturan dan tata tertib.
7
 

Kedisiplinan yang di maksud adalah pelatihan pada karakter siswa 

supaya dapat terbentuk perbuatan siswa yang baik yang selalu mentaati 

peraturan dan tata tertib di sekitarnya, khususnya di lingkungan sekolah. 

Dan kedisiplinan ini terjadi jika adanya hubungan yang baik antara guru 

                                                           
6
Dr. Soetomo, Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar (Surabaya: Usaha Nasional, 2007), 36 

7
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Penerbit. Balai Pustaka, 2004), 46 



8 
 

dan siswa, saling kerjasama untuk mentaati dan mematuhi tata tertib serta 

memantau berjalannya tata tertib yang ada. 

Jadi yang dimaksud kedisiplinan dalam penelitian ini adalah suatu 

proses pelatihan disiplin yang diajarkan oleh guru kepada siswa SD kelas 

2, yang mana siswa SD kelas 2 ini masih tidak peduli dengan adanya 

peraturan-peraturan yang di sekitarnya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, tiap bab menjadi sub bab yaitu 

sebagai berikut : 

Bab I : Pada bab ini terdiri dari 6 sub yaitu latar belakang masalah, 

fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran 

secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi ini. 

Bab II: Pada bab berikut ini dipaparkan kajian kepustakaan serta 

literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang 

mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. 

Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat tentang pola interaksi antara 

guru dan murid, dan bagaimana proses meningkatkan kedisiplinan murid. 

Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna 

menganalisa data yang diperoleh dari penelitian. 
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Bab III: Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Fungsi bab ini untuk 

memperoleh hasil kajian yang obyektif. 

Bab IV: Merupakan hasil penelitian yang berisi uraian mengenai: 

Latar belakang obyek penelitian diantaranya: profil SD NU 05, visi dan misi, 

struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa, serta pembahasan hasil 

penelitian yang meliputi: pola interaksi antara guru dan siswa sebagai proses 

peningkatan kedisiplinan siswa, pelaksanaan kedisiplinan siswa. 

Bab V: Merupakan bab yang paling akhir, yaitu pembahasan skripsi 

yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Fungsi bab ini adalah 

diperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan. Dengan 

hasil kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran 

konstruktif yang terkait dengan penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang penulis 

teliti, yaitu:Untuk memposisikan originalitas penulisan skripsi ini perlu 

dikemukakan beberapa tulisan dan penelitian yang mengawali pembahasan 

ini, terutama yang membahas tentang pola interaksi siswa dalam pembelajaran 

dengan siswa. 

Beberapa penelitian terdahulu tersebut diantaranya, yaitu: 

1. Skripsi karya Agus Ishariyanto dengan judul “Pola Interaksi Guru 

Pendidikan Agama Islam dan Siswa dalam Rangka Membentuk Akhlaq 

anak di Sekolah Menengah Pertama Islam Riyadlus Sholihin Gebang 

Jember Tahun Pelajaran 2007/2008”. 

Jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah metode observasi, interview (wawancara), dan 

dokumenter. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa pola interaksi yang 

dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan 

metode satu arah yaitu metode ceramah, pola interaksi dua arah (guru-

siswa-guru) yaitu metode tanya jawab, dan pola interaksi transaksi multi 

arah yaitu diskusi. 

10 
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Kesamaan penelitian yang Agus Ishariyanto lakukan dengan penelitian 

yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dan menggunakan metode 

observasi, interview, dokumenter dalam mengumpulkan data. 

Perbedaannya adalah Agus Ishariyanto meneliti tentang pola interaksi 

yang dilakukan oleh guru dengan siswa dalam rangka membentuk 

kepribadian muslim. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah meneliti tentang pola interaksi antara guru dan siswa dalam rangka 

meningkatkan kedisiplinan siswa. 

2. Skripsi karya Abu Yazid Bastomi dengan judul “Pola Interaksi Antara 

Guru PAI dengan Siswa untuk Mengefektifkan Pembelajaran di Sekolah 

Menengah Kejuruan Plus Modal Bangsa Kecamatan Rambipuji 

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2012/2013” 

Jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah metode observasi, interview (wawancara), dan 

dokumenter. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa pola interaksi yang 

dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam untuk mengefektifkan 

pembelajaran dengan menggunakan metode dua arah (guru-siswa-guru) 

yaitu metode tanya jawab, dan pola interaksi transaksi multi arah yaitu 

diskusi. 

Kesamaan penelitian yang dilakukan Abu Yazid Bastomi dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan penelitian 
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kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dan menggunakan 

metode observasi, interview, dokumenter dalam mengumpulkan data, dan 

sama-sama membahas tentang pola ineraksi antara guru dan siswa. 

Perbedaannya adalah Abu Yazid Bastomi meneliti tentang pola interaksi 

yang dilakukan oleh guru dengan siswa dalam rangka membentuk 

kepribadian muslim. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah meneliti tentang pola interaksi antara guru dan siswa dalam rangka 

meningkatkan kedisiplinan siswa. 

3. Ani Zakiyah Tahun 2010. Judul skripsi “Reformulasi Pola Interaksi 

Edukatif Antara Guru dan Murid dalam Kitab Ta’limul Muta’allim 

(Telaah Kritis Melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning)”. 

Jenis penelitian adalah library research. Teknik analisa adalah content 

analisis. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis 

reflektif. Hasil yang dicapai adalah (1) formulasi pola interaksi edukatif 

antara guru dan murid dalam kitab Ta’limul Muta’allim terkonfigurasi 

dalam penghormatan santri terhadap gurunya, memuliakannya, bersikap 

tawadlu’ terhadapnya, yang diekspresikan melalui sikap tidak berjalan di 

depannya, tidak duduk di tempat duduknya, tidak mengajukan pertanyaan 

tanpa seizinnya, dan lain-lain. (2) pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dalam pembelajaran merupakan suatu konsep belajar 

aktif, dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam proses 

pengajaran dan mendorong murid dalam membuat hubungan antara 
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pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. (3) Pola induk antara 

guru dan murid dalam kitab Ta’limul Muta’allim tersebut bisa dibilang 

tidak menekankan pada konsep Active Learning guru diposisikan sebagai 

central of information knowledge. 

Perbedaannya adalah Aini Zakiyah menggunakan penelitian library 

research. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah 

menggunakan penelitian kualitatif. 

Persamaannya adalah Aini Zakiyah meneliti tentang pola interaksi guru 

dan murid. Dan penelitian yang akan dilakukan salah satu fokusnya 

adalah meneliti tentang pola interaksi antara guru dan siswa. 

Lebih jelasnya letak perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dalam 

tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu 

NO JUDUL SKRIPSI PENULIS PERBEDAAN PERSAMAAN 

 

1 

Pola Interaksi Guru 

Pendidikan Agama 

Islam Dan Siswa Dalam 

Rangka Membentuk 

Akhlaq anak Di 

Agus 

Ishariyanto 

Terletak pada fokus 

interaksinya. Pada 

penelitian ini pola 

interaksi untuk 

membentuk Akhlaq pada 

Sama-sama 

menjelaskan 

bagaimana 

interaksi antara 

guru dan siswa 
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Sekolah Menengah 

Pertama Islam Riyadlus 

Sholihin Gebang 

Jember Tahun Pelajaran 

2007/2008 

siswa secara umum, akan 

tetapi pada penelitian saya 

interaksi ini dilakukan 

dalam rangka 

meningkatkan kedisiplinan 

siswa kelas dua. 

dalam proses 

pembelajaran. 

Kualitatif 

deskriptif. 

Lapangan. 

 

 

2 

Pola Interaksi Antara 

Guru PAI Dengan 

Siswa Untuk 

Mengefektifkan 

Pembelajaran Di 

Sekolah Menengah 

Kejuruan Plus Modal 

Bangsa Kecamatan 

Rambipuji Kabupaten 

Jember Tahun Pelajaran 

2012/2013 

Abu Yazid 

Bastomi 

Terletak pada fokus 

interaksinya. Pada 

penelitian ini pola 

interaksi antara guru dan 

siswa untuk 

mengefektifkan 

pembelajaran, akan tetapi 

pada penelitian saya 

interaksi ini dilakukan 

dalam rangka 

meningkatkan kedisiplinan 

siswa kelas dua. 

Sama-sama 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif dengan 

jenis penelitian 

kualitatif 

deskriptif, dan 

menggunakan 

metode 

observasi, 

interview, 

dokumenter 

dalam 

mengumpulkan 

data. 
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3 

Reformulasi Pola 

Interaksi Edukatif 

Antara Guru dan Murid 

Dalam Kitab Ta’limul 

Muta’allim (Telaah 

Kritis Melalui 

Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning) 

Ani 

Zakiyah 

Menggunakan penelitian 

library research. 

Sedangkan penelitian yang 

saya dilakukan adalah 

menggunakan penelitian 

lapangan. kualitatif 

deskriptif. 

 

Meneliti tentang 

pola interaksi 

guru dan murid. 

Dan penelitian 

yang akan 

dilakukan salah 

satu fokusnya 

adalah meneliti 

tentang pola 

interaksi antara 

guru dan siswa. 

 

 

2. KajianTeori 

a. Kajian Teori Tentang Pola Interaksi 

1) Pengertian Interaksi 

Dalam bukunya Drs. Soetomo istilah interaksi adalah suatu 

hubungan timbal balik antara orang satu dengan orang lainnya.
8
 Di 

dalam ilmu sosiologi interaksi selalu dikaitkan dengan istilah sosial 

yaitu hubungan timbal balik atau aksi dan reaksi diantara orang-orang, 

yang mana interaksi sosial tidak memperdulikan hubungan tersebut 

bersifat bersahabat atau bermusuhan, formal atau informal, apakah 

dilakukan berhadapan muka secara langsung atau melalui komunikasi 

                                                           
8
Drs. Soetomo, Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar (Surabaya: Usaha Nasional, 2007), 36 
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yang tidak berhadapan secara langsung. Yang penting dalam interaksi 

ini adalah adanya kontak dan komunikasi diantara orang-orang itu. 

Akan tetapi berbeda halnya kalau pengertian interaksi ini kita 

hubungkan dengan proses belajar mengajar. Di dalam interaksi belajar 

mengajar, hubungan timbal balik antara guru yang bersifat edukatif 

(mendidik) hal mana interaksi itu harus diarahkan pada suatu tujuan 

tertentu yang bersifat mendidik yaitu adanya perubahan tingkah laku 

anak didik kearah kedewasaan. 

Dalam interaksi belajar mengajar, seorang guru sebagai 

pengajar akan berusaha secara maksimal dengan menggunakan 

berbagai ketrampilan dan kemampuannya agar anak dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Oleh karena itu guru harus dapat menciptakan situasi dimana 

agar anak dapat belajar, sebab sebenarnya proses belajar mengajar itu 

belum dapat dikatakan berakhir kalau anak belum dapat belajar dan 

belum mengalami perubahan tingkah laku. Karena perubahan tingkah 

laku itu sendiri merupakan hasil belajar.Perubahan tingkah laku dapat 

diartikan perubahan-perubahan yang mencakup tiga aspek tingkah laku 

manusia, yaitu aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek 

efektif.Pada prinsipnya interaksi belajar mengajar membutuhkan 

adanya perencanaan dan persiapan yang matang, baik perencanaan dan 

persiapan diri. Karena perencanaan dan persiapan yang matang akan 
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mengurangi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses belajar 

mengajar, bahkan akan lebih memotivasi anak untuk melakukan 

belajar secara efektif dan efisien. 

2) Pengertian Pola Interaksi 

Dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia, M. Ali menyatakan 

bahwa pola adalah gambar yang dibuat contoh/ model. Jika 

dihubungkan dengan pola interaksi adalah bentuk-bentuk dalam proses 

terjadinya interaksi. Interaksi selalu dikaitkan dengan istilah sosial 

dalam ilmu sosiologi. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi 

sosial (yang juga dapat dinamakan proses sosial), oleh karena interaksi 

sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. 

Bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus 

dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial 

yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang 

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang 

perorangan dengan kelompok manusia.Apabila dua orang bertemu 

maka interaksi sosial dimulai pada saat itu.Mereka saling menegur, 

berjabat tangan, saling berbicara bahkan mungkin berkelahi. 

Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk/ pola 

interaksi sosial. Sedangkan interaksi yang bernilai pendidikan dalam 

dunia pendidikan ataupun yang disebut dengan interaksi edukatif, 

sebagai contoh dari pola interaksi adalah dalam hal seorang guru 
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menghadapi murid-muridnya yang merupakan suatu kelompok 

manusia di dalam kelas. Di dalam interaksi tersebut pada taraf pertama 

akan tampak bahwa guru mencoba untuk menguasai kelasnya supaya 

proses interaksi berlangsung dengan seimbang, di mana terjadi saling 

mempengaruhi antara kedua belah pihak. Sebagai contoh lain seorang 

guru mengadakan diskusi diantara anak didiknya untuk memecahkan 

sebuah persoalan, disinilah proses interaksi itu akan terjadi, adanya 

saling memberikan pendapat yang berbeda satu sama lain. Dengan 

adanya interaksi pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku, mutlak-

mutlakan yang mau benar dan mau menang sendiri tidak akan muncul 

dan berkembang. Sebaliknya akan adanya toleran, saling menghargai, 

rasa kebersamaan/ solidaritas yang berkualitas tinggi.
9
 

Menurut Sherif ada empat ciri utama dalam interaksi kelompok 

sosial yang membedakannya dari bentuk interaksi sosial lainnya yaitu 

adanya: 

a. Motif yang sama antara anggota kelompok. 

b. Reaksi-reaksi kecakapan yang berlainan antara anggota kelompok. 

c. Penegasan struktur kelompok. 

d. Penegasan norma-norma kelompok.
10

 

 

                                                           
9
Al-fiani, Transformasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Nasional (Jakarta: UI Press, 2002), 233 

10
Dr. C. Asri Budiningsih, Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 57 
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3) Bentuk- bentuk Interaksi 

Pada umumnya ada tiga bentuk interaksi. Ketiga bentuk 

interaksi itu yaitu kerja sama (Cooperation), persaingan (Competition), 

dan pertikaian (Conflict). Ketiga bentuk interaksi ini kemudian dirinci 

lagi dalam beberapa bentuk, seperti akomodasi, asimilasi, akulturasi. 

Suatu pertikaian yang mungkin mendapatkan suatu penyelesaian. 

Kerja sama merupakan suatu usaha bersama individu dengan 

individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai suatu tujuan. 

Persaingan merupakan suatu proses sosial, di mana individu atau 

kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan 

melalui bidang-bidang kehidupan  

Keempat bentuk pokok dari interaksi ini tidak perlu merupakan 

suatu kontinuita, di dalam arti bahwa interaksi itu dimulai dengan kerja 

sama yang kemudian menjadi persaingan serta memuncak menjadi 

pertikaian untuk akhirnya sampai pada akomodasi. Menurut Gillin dan 

Gillin mengadakan penggolongan yang luas tentang bentuk-bentuk 

interaksi sosial.
11

 

 Menurut mereka ada dua macam proses yang timbul sebagai 

akibat adanya interaksi sosial, yaitu : 

                                                           
11

 Irmim Soejitno dan Rochim Abdul, Membangun Disiplin Diri Melalui Kecerdasan Spiritual dan 

Emosional, (Jakarta: Batavia Press, 2004), 63 
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a. Proses Asosiatif (Processes of Association) yang terbagi dalam tiga 

bentuk khusus : kerja sama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi. 

b. Proses yang Disasosiatif (Processes of Disasociation) yang terbagi 

lagi dalam bentuk: persaingan, kontraversi dan pertikaian (conflict). 

Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana 

terjadi keseimbangan dalam interaksi anatara individu dengan individu 

atau kelompok dengan kelompok manusia berkaitan dengan norma-

norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.. 

usaha-usaha itu dilakukan untuk mencapai suatu kestabilan. Mungkin 

penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk sementara 

waktu, proses ini dinamakan akomodasi. Sedangkan asimilasi 

merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang berinteraksi 

mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan dan tujuan kelompok. 

Bentuk kontravensi merupakan bentuk interaksi sosial yang 

sifatnya berada antara persaingan dan pertentangan. Sedangkan 

pertentangan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau 

kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan 

menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan 

kekerasan.
12
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 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet 36 (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 

71 
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4) Syarat-syarat Terjadinya Interaksi 

  Syarat-syaratnya ada dua syarat yaitu :
 

a. Adanya kontak sosial (social-contact) 

b. Adanya komunikasi 

Kata kontak berasal dari bahasa Latin con atau cum yang 

artinya bersama-sama dan tango yang artinya menyentuh, jadi artinya 

secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. 

Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan 

badaniah, sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan 

badaniah, oleh karena orang dapat mengadakan hubungan dengan 

pihak lain tanpa menyentuhnya, misalnya: cara berbicara dengan pihak 

lain. Apabila dengan perkembangan tehnologi dewasa ini, orang-orang 

dapat berhubungan satu dengan lainnya melalui telepon, surat, dan 

sebagainya. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu: 

a. Antara orang perorangan, misalnya apabila anak kecil mempelajari 

kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian terjadi 

melalui sosialisasi yaitu suatu proses, dimana anggota masyarakat 

yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat 

dimana dia menjadi anggota.  Antara orang perorangan dengan 

suatu kelompok manusia atau sebaliknya, misalnya: apabila seorang 

pelajar merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan 

norma-norma sekolah atau seorang ketua kelompok belajar 
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memaksa anggota-anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan 

ideology dan programnya. 

b. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. 

Misalnya: dua kelompok diskusi kerja sama untuk mengalahkan 

kelompok diskusi yang ketiga di dalam kelas.  

b. Pembahasan Tentang Kedisiplinan 

1) Pengertian Kedisiplinan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, W.J.S.Poerwadarminta 

menyatakan bahwa kedisiplinan adalah pelatihan batin dan watak 

dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata 

tertib/ketaatan pada aturan dan tata tertib.
13 

Disiplin merupakan titik pusat dalam pendidikan. Tanpa 

disiplin tidak akan ada kesepakatan antara guru dan murid, dan hasil 

pelajaranpun berkurang. Masalah-masalah kedisiplinan dewasa ini 

dapat diatasi apabila kita meninggalkan metode lama yang otoriter, 

yang secara paksa menuntut kepatuhan, dan mengambil alih garis-

garis dasar baru yang berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan 

tanggung jawab. Guru tidak boleh mengizinkan segala-galanya tetapi 

jika tidak memberikan hukuman. Kita harus belajar untuk menjadi 

partner, teman seperjuangan bagi murid-murid agar kita dapat 

menuntut mereka dengan penuh pengertian. Kita harus belajar cara 
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 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 254 
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membimbing tanpa melakukan penindasan dan memberi kebebasan 

yang tak terkendalikan.
 

Disiplin adalah bibit yang menghasilkan kebebasan. Orang 

yang boleh dikatakan sungguh-sungguh bebas adalah orang yang telah 

mempelajari dan memiliki spectrum ketrampilan yang luas, baik yang 

bersifat akademis, yang berhubungan dengan kesenian, kecekatan 

tubuh, maupun hubungan sosial.
 

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Charles Schaeter, 

Ph.D. dalam bukunya “Bagaimana mendidik dan mendisiplinkan 

anak”, bahwa disiplin diartikan dalam bidang yang luas mencakup 

pengajaran, bimbingan/ dorongan yang dilakukan oleh orang dewasa, 

yang dimaksudkan untuk menolong anak-anak belajar untuk hidup 

sebagai makhluk sosial dan mencapai pertumbuhan dan perkembangan 

mereka yang seoptimumnya.
14 

   Adapun tujuan dari disiplin itu sendiri ada dua yaitu: 

a. Tujuan jangka pendek ialah untuk membuat anak-anak anda terlatih 

dan terkontrol dengan mengajar mereka bentuk-bentuk tingkah laku 

yang pantas dan tidak yang masih asing bagi mereka. 

b. Tujuan jangka panjang ialah perkembangan dari pengendalian diri 

sendiri dan pengarahan diri sendiri, yaitu anak-anak dapat 

mengarahkan diri sendiri tanpa pengaruh/ pengendalian dari luar. 
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Dr. Charles S.Ph.D, Bagaimana Mendidik dan mendisiplinkan Anak  (Jakarta: Restu Agung, 2009), 7 
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Pengendalian diri berarti menguasai tingkah laku diri sendiri 

dengan berpedoman norma-norma yang jelas, standart dan aturan-

aturan yang sudah menjadi milik diri sendiri.
15

 

Karena itu orang tua haruslah secara kontinue/ terus menerus 

berusaha untuk makin memainkan peranan yang makin kecil dari 

pekerjaan pendisiplinan itu dengan secara bertahap mengembangkan 

pengendalian diri sendiri dan pengarahan diri sendiri itu pada anak-

anak. 

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Suharsimi Arikunto 

bahwa disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan 

pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. 

Peraturan dimaksud dapat ditetapkan oleh orang yang 

bersangkutan maupun berasal dari luar. Oleh karena itu disiplin 

merupakan hal yang sangat kita perlukan sebagai pengendali diri 

dalam hidup bermasyarakat yang penuh dengan peraturan dan norma. 

Dengan begitu diharapkan terjadinya ketertiban dalam kehidupan 

bersama sehingga tercipta perdamaian.
16

 

Sedangkan menurut Piet.A.Sahertian disiplin punya makna dan 

konotasi tersendiri yang berbeda-beda. Ada yang mengartikan disiplin 

sebagai hukuman, pengawasan, pemaksaan, kepatuhan, latihan, 
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 Rudolf Dreikurs Pearl Cassel, Disiplin Tanpa Hukuman (Bandung: CV. Remaja Karya, 2000), 36 
16

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), 114 
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kemampuan tingkah laku. Sedangkan Burrup menyatakan dalam 

bukunya “Modern High School Administration”, disiplin dimaksudkan 

sebagai pengembangan diri sendiri pada peserta didik yang timbul 

sendiri dari kesadaran diri sendiri tanpa dipaksa.
17

 

2) Landasan kedisiplinan dalam Al-Qur’an 

Dalam Al-Qur’an juga sudah dijelaskan mengenai kedisiplinan 

dan pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-sehari. 

Diantaranya  dalam Al-qur’an yang berhubungan dengan kedisiplinan 

adalah:
 

a. Al-qur’an surah An-Nisa’ : 103 

                             

                           

Artinya: 

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingatlah Allah 

di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian 

apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu 

(sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang 

ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”
18

 

Di dalam ayat tersebut mengisyaratkan tentang disiplin waktu 

dalam beribadah, misalnya harus dilaksanakan sesuai dengan waktu 
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Piet A Sahertian, Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah (Surabaya: Usaha Nasional, 

1994), 126 
18

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 73 
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yang telah ditetapkan Allah SWT. Sama juga dengan disiplin dalam 

melaksanakan pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan waktu dan 

aturan yang berlaku. 

b. Al-qur’an surah Al-Ashr : 1-3 

                                     

          

Artinya : 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 

kerugian.Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 

menasehati supaya menetapi kesabaran.”
19

 

Di dalam ayat tersebut memberikan tuntunan kepada umat 

manusia untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin bahkan 

dituntut-Nya manusia untuk mengisi seluruh waktunya dengan 

berbagai amal dan mempergunakan semua daya dimiliki-Nya, hal ini 

difahami juga bahwa betapa pentingnya melaksanakan disiplin 

disegala hal. 
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3) Bentuk-bentuk Kedisiplinan 

Di dalam buku karangan Soegeng Priyodarminto, SH. Yang 

berjudul “Disiplin Kiat menuju Sukses” disiplin didefinisikan sebagai 

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

keteraturan, dan ketertiban. Dalam hal ini bentuk-bentuk kedisiplinan 

di atas dapat dirinci menjadi tiga yaitu: 
 

a. Kelakuan adalah perbuatan/ tingkah laku seseorang dalam 

kehidupannya. 

Misal: Perkelahian, Merokok, Meninggalkan kelas/ sekolah, dan 

lain-lain. 

b. Kerajinan adalah suka dan giat serta selalu berusaha melakukan 

sesuatu.  

Misal: Presensi, Tepat Waktu, Upacara, Mengerjakan PR, dan lain-

lain.  

c. Kerapian adalah baik, teratur, semua serba siap dan sedia. 

Misal: Seragam, Kelengkapan Sekolah, Cara Berpakaian,dan lain-

lain.
20

 

Disiplin itu lahir, tumbuh dan berkembang dari sikap seseorang 

di dalam sistem nilai budaya yang telah ada di dalam masyarakat. 
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Soejitno Imim dan Abdul Rochim, Membangun Disiplin Diri Melalui Kecerdasan Spiritual dan 

Emosional (Bandung: Batavia Press, 2004), 82 
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Terdapat unsur pokok yang membentuk disiplin yakni sikap yang telah 

ada pada diri manusia dan sistem nilai budaya yang ada di dalam 

masyarakat. Sikap/attitude tadi merupakan unsur yang hidup didalam 

jiwa manusia yang harus mampu bereaksi terhadap lingkungannya, 

dapat berupa tingkah laku/ pemikiran. Sedangkan sistem budaya nilai 

(cultural value system) merupakan bagian dari budaya yang berfungsi 

sebagai pedoman bagi kelakuan manusia. 

4) Unsur-unsur Disiplin 

Dengan adanya disiplin diharapkan pendidik mampu mendidik 

siswa agar berlaku sesuai dengan standart kelompok sosialnya 

(sekolah), Hurlock EB dalam bukunya “Psikologi Perkembangan”, 

menjelaskan bahwa ada empat unsur dalam membentuk disiplin yaitu : 

a. Peraturan 

Peraturan dan tata tertib merupakan sesuatu untuk mengatur 

perilaku yang diharapkan yang terjadi pada diri siswa. Di 

lingkungan sekolah, gurulah yang diberi tanggung jawab untuk 

menyampaikan dan mengontrol kelakuannya dan tata tertib bagi 

sekolah yang bersangkutan. Peraturan dalam unsur-unsur disiplin 

meliputi tiga perihal yaitu perbuatan yang harus dilarang, sanksi 

yang diberikan harus menjadi tanggung jawab pelanggar dan 

prosedur penyampaian peraturan. Dalam ajaran agama Islam 

mengajarkan tentang peraturan yang apabila dilanggar akan terkena 
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sanksi. Agar peraturan dapat memenuhi kedua fungsi penting di 

atas, peraturan harus dimengerti, diingat dan dapat diterima oleh 

semua orang supaya peraturan dapat dipatuhi dan ditaati semua 

anggota masyarakat sekolah, maka sasarannya dibagi dua yaitu 

peraturan umum untuk semua masyarakat sekolah dan peraturan 

untuk peserta didik. 

b. Hukuman 

Hukuman berasal dari kata kerja latin, punier dan berarti 

menjatuhkan hukuman pada seseorang karena kesalahannya, 

perlawanan dan pelanggaran sebagai ganjaran/pembalasan. 

Batasan-batasan pemberian hukuman adalah harus tetap dalam 

jalinan kasih sayang ada hubungannya dengan kesalahannya, 

pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan kasih sayang, 

disesuaikan dengan kepribadian penerima hukuman, harus 

diberikan dengan adil dan menimbulkan kesan pada hati seseorang 

yang akan selalu diingatnya.  

Pada peristiwa tersebut yang akan mendorong seseorang 

sadar dan insyaf. Sedangkan macam-macam hukuman yaitu 

hukuman yang bersifat jasmani yaitu: berupa fisik menampar, 

menjewer. Dan hukuman yang bersifat rohani yaitu pemberian 

hukuman berupa tugas tambahan sehari-hari, istirahat pada jam 

pelajaran sekolah berlangsung. Tujuan jangka pendek dari 
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menjatuhkan hukuman ialah untuk menghentikan tingkah laku yang 

salah sedangkan tujuan jangka panjang pemberian hukuman ialah 

untuk mendorong seseorang manghentikan sendiri tingkah laku 

mereka yang salah agar dapat memberikan arah pada dirinya 

sendiri. Tujuan akhir dari pemberian hukuman ialah untuk mengajar 

seseorang dalam mengembangkan pengendalian dan penguasaan 

mereka terhadap diri sendiri. 

c. Penghargaan 

Penghargaan adalah hadiah/reward terhadap hasil baik dari 

seseorang dalam proses pendidikan. Ganjaran adalah salah satu alat 

pendidikan, jadi dengan sendirinya maksud alat untuk mendidik 

anak dapat merasa senang karena perbuatan mereka mendapat 

pujian dan penghargaan. Syarat-syarat pemberian ganjaran yang 

perlu diperhatikan oleh pendidik dalam memberikan ganjaran yaitu:  

1) Untuk memberikan ganjaran yang pedagogik perlu sekali 

pendidik mengenal pribadi peserta didik. 

2) Ganjaran yang diberikan kepada seseorang peserta didik jangan 

menimbulkan rasa kesenjangan dihati para peserta didik yang 

lain. 

3) Jangan memberikan ganjaran dengan menjanjikan lebih dahulu 

sebelum peserta didik menunjukkan prestasi belajarnya. 
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4) Pendidik hendaknya harus berhati-hati dalam memberikan 

ganjaran-ganjaran yang diberikan pada peserta didik dapat 

bermacam-macam diantaranya: pujian, penghormatan, hadiah 

dan tanda kehormatan.  

Maka kita dapat memahami unsur pokok pembentuk 

disiplin, antara lain: 

1) Kebiasaan dan budaya lingkungan 

2) Pendidikan Agama 

3) Pendidikan informal dalam keluarga 

4) Pendidikan formal di sekolah 

5) Kemampuan menguasai diri 

6) Adanya panutan dan keteladanan 

7) Kesadaran dalam mempersepsikan disiplin 

8) Kejelasan penegakan hokum 

5) Tujuan Pembinaan Kedisiplinan 

Kata disiplin menunjuk pada sejenis keterlibatan aturan dalam 

mencapai standar yang tepat atau mengikuti peraturan yang tepat 

dalam berperilaku atau melakukan aktifitas. Untuk jenis aktifitas itu 

sendiri dapat meliputi serba aktifitas yaitu semua aktifitas dalam 

kehidupan. 
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Tujuan pembinaan kedisiplinan adalah untuk melatih 

kepatuhan dengan jalan melatih cara-cara berperilaku yang legal dan 

beraturan.
21

 

Tetapi tujuan disiplin yang hakiki ialah  untuk ketetapannya 

kemauan dan kegiatan yang berorientasi pada masyarakat yang 

menjamin keterpakainya dan dapat dipercayainya dalam lingkungan 

hidup tertentu. 

Tumbuhnya sikap kedisiplinan bukan merupakan peristiwa 

mendadak yang terjadi seketika. Kedisiplinan pada diri seseorang 

tidak dapat tumbuh tanpa adanya intervensi dari pendidik dan itupun 

dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit. Disiplin merupakan 

suatu masalah penting. Tanpa adanya kesadaran akan keharusan 

melaksanakan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengajaran 

tidak mungkin dapat mencapai target maksimal.
22

 

Niat merupakan pemicu untuk berbuat disiplin, dengan niat, 

kita akan menyakini bahwa disiplin adalah sesuatu yang positif, bagian 

dari amal sholeh, menggerakkan hati untuk bersikap disiplin, sebagai 

kebutuhan serta sebagai sesuatu yang membahagiakan, disiplin akan 

membuahkan kesuksesan dan bersikap disiplin itu dengan hati ikhlas. 

Menerapkan disiplin diri bukan untuk pamrih, kita harus tahu bahwa 
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Tuhan pengawas yang utama dan manusia tidak pernah lepas dari 

pengawasan-Nya.Oleh karena itu kita sebagai manusia harus memiliki 

rasa malu terhadap diri sendiri karena manusia bisa dikelabui. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskritif dan jenis 

penelitian ini menggunakan study kasus. Dari pendekatan dan jenis penelitian 

tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pola interaksi antara guru dan 

siswa sebagai proses peningkatan kedisiplinan SD NU 05 Hidayatul Murid 

Ampel Wuluhan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD NU 05 Hidayatul Murid Ampel 

Wuluhan, SD NU 05 adalah Sekolah Dasar Nuhdlatul Ulama’, yakni salah 

satu sekolah dasar yang berada di bawah naungan YASPPIBIS (Yayasan 

Pondok Pesantren Islam Bintang Sembilan), yang mana YASPPIBIS ini salah 

satu lembaga milik NU.Jadi, SD NU 05 sebuah sekolah dasar berlandaskan 

NU dan berada di bawah naungan Kemenag.Lokasi SD NU 05 tepatnya di Jl. 

Puger No. 09Ampel Wuluhan Jember.Letak geografis tempat ini berada di 

dekat jalan raya dan mudah untuk dijangkau. 

Pemilihan lokasi penelitian di SD NU 05, karena lembaga ini sudah 

melaksanakan semua tata tertib sekolah dengan baik dan hampir semua siswa 

mentaati peraturan. 

34 
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3. Sumber Data 

Adapun teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik Purposive. Informan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. Kepala sekolah 

b. Waka Kurikulum 

c. Guru 

d. Siswa 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan kajian 

penelitian, maka penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung
23

. Dalam penelitian ini digunakan 

observasi terstruktur, dimana observasi telah dirancang secara sistematis, 

tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Metode 

tersebut digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus 

masalah penelitian. Sehingga dapat melengkapi dan menunjang data yang 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), 145 
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lain sebagai usaha mengamati dan mencatat secara langsung mengenai 

bagaimana pola interaksi guru dan murid sebagai proses peningkatan 

kedisiplinan (study kasus di SD NU 05 Ampel Wuluhan). 

Observasi dalam penelitian ini yaitu mengamati secara langsung 

bagaimana pola interaksi guru dan siswa sebagai proses peningkatan 

kedisiplinan. 

b. Metode Interview 

Teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara bebas 

terstruktur, dan dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan. Melalui jenis wawancara inilah diharapkan peneliti memperoleh 

data secara mendalam mengenai pola interaksi antara guru dan siswa 

sebagai proses peningkatan kedisiplinan. 

c. Metode Dokumenter 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

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

dari seseorang. Dengan teknik ini data yang diperoleh adalah: 

1) Data tentang profil SD NU 05 Ampel 

2) Data tentang keadaan tenaga pengajar SD NU 05 Ampel 

3) Data tentang keadaan siswa SD NU 05 Ampel 

4) Visi dan misi SD NU 05 Ampel 
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5. Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif 

reflektif, dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan secara panjang 

lebar tentang lokasi penelitian, akan tetapi merefleksi, menganalisa, dan 

mencari solusi alternatif terhadap persoalan yang telah muncul ketika mencari 

data dan mengorganisasikannya. 

Adapun tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temannya. Dengan  

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk yang sifatnya naratif. Untuk itu pada peneliti ini, penyajian 

datanya menggunakan naratif. 
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c. Verifikasi Data (Conclusion Drawing) 

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif menurut Milles dan 

Huberman, sebagaimana yang dipakai oleh peneliti adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan data-data baru yang 

lebih valid dan mendukung proses penelitian. Data semacam inilah yang 

dinamakan verifikasi data.
24

 

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung 

oleh bukti-bukti yang kuat yakni konsisten dengan temuan di lapangan 

saat peneliti melakukan pengamatan dan uji kreadibilitas yang dilakukan 

dengan cermat, maka data tersebut merupakan data yang kredibel. 

Sehingga data dideskripsikan sesuai kategori dan tema fokus penelitian 

yang disajikan kepada pembaca adalah temuan dalam penelitian. 

6. Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, pemeriksaan datanya menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas 
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data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. 

Dari kedua triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik 

dapat dibandingkan yaitu hasil wawancara dari beberapa sumber baik dari 

kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Sedangkan triangulasi teknik dapat 

dilihat dari segi pengamatan secara langsung dalam proses interaksi antara 

guru dan siswa. 

7. Tahapan-tahapan Penelitian 

a. Tahap Pra Lapangan 

1) Pada tahap ini, peneliti menentukan judul dan lokasi penelitian 

2) Menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan administrasi kampus, 

yaitu meminta surat permohonan penelitian ke pihak kampus 

3) Penentuan informan 

4) Menyiapkan perlengkapan penelitian berupa teks wawancara 

(pertanyaan), alat-alat tulis 

5) Observasi awal/ sementara 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap pekerjaan lapangan ini, peneliti memahami latar 

belakang penelitian.
25

 Peneliti perlu mempersiapkan dirinya, baik secara 

fisik maupun secara mental.Selain itu, berkaitan dengan memasuki 
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Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Remaja Rosda Karya: Bandung, 2010), 137  
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lapangan peneliti menjalin keakraban hubungan dengan subyek yang 

diteliti dan berperan serta mengumpulkan data. 

c. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian, 

karena pada tahap ini peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Profil SD NU 05 Hidayatul Murid Ampel Wuluhan 

Nama Sekolah   : SD NU 05 Hidayatul Murid  

Alamat : Jl . KH . Dewantara no 176 Ampel Wuluhan 

Jember 

NSS   : 102052431039 

NDS   : 1005110013 

Jenjang Akriditasi : Terakreditasi A 

Tahun pendirian  : 1985 

Tahun Beroprasi  : 1985 

Status Tanah  : Waqaf / Milik yayasan 

Luas tanah   : 1.433 .m
2 

Luas Bangunan  : 294 m
2 

Nama Yayasan  : Yayasan Pondok Pesantren Islam Bintang 

Sembilan 

Alamat   : Jl. Pahlawan 127 Wuluhan
26
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 Dokumentasi di kantor kepala tata usaha SD NU 05 Hidayatul Murid Ampel Wuluhan Jember 
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2. Visi dan Misi SD NU 05 Ampel Wuluhan 

a. Visi 

1) Mewujudkan sekolah yang berkualitas. 

2) Terwujudnya siswa yang unggul 

3) Terwujudnya lulusan yang Islami, cerdas, dan cinta tanah air. 

4) Terwujudnya budaya dan lingkungan sekolah yang Islami. Nyaman, 

aman, rindang, asri, bersih. 

5) Terwujudkan sekolah yang disiplin. 

b. Misi 

1) Meningkatkan disiplin ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Meningkatkan kedisiplinan siswa. 

3) Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan. 

4) Meningkatkan kemampuan guru dalam rangka menguasai metode 

pembelajaran yang berorientasi life skill. 

5) Meningkatkan bimbingan belajar di luar jam sekolah. 

6) Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler.  

7) Mewujudkan sekolah yang memiliki tingkat partisipasi warga 

sekolah dan masyarakat yang tinggi.
27
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3. Data Tentang Guru dan Karyawan SD NU 05 Hidayatul Murid 

Ampel Wuluhan 

Tabel 4.1 

Data Guru dan Karyawan SD NU 05 Hidayatul Murid Ampel Wuluhan
28

 

No Nama Jabatan Tanggal diangkat 

1 H.A. MAshuri Sirodj S.Pd 

M.Pd.I 

Kepala sekolah 17 Juli 1972 

2 Mabrur, S.Pd Waka Sekolah 14 Juli 2002 

3 Isnaini Rahmawati, S.Pd. Wali Kelas II A 03 Juni 1987 

4 SUSMINI ,.S.Pd. Wali Kelas I B 17 Juli 1997 

5 Luki Hartanti, S.Pd. Wali Kelas I C 12 Juli 2008 

6 Siti Qumaidah, S.Pd. Wali kelas I A 17 Juni 2010 

7 IKA Triastari, S.Pd. Wali Kelas II C 13 Juli 2009 

8 MOH. SHODIQ, S.Pd. Wali Kelas III A 12 Juli 1988 

9 Siti Ridloatul Ulum, S.Pd.I. Wali Kelas III B 04 Juli 2004 

10 ISTIQOMAROH S.Ag. Wali Kelas IV A 10 Juli 2006 

11 HILMATUL LUBABA , S. Pd. Wali Kelas V A 01 Juni 2001 

12 Ahmad Anwar, S.Pd. Wali Kelas VI B 13 Juli 2009 

13 SHODIQIN , S.Pd. I. Guru IPA 15  Juli 2005 

14 Wiwin Widyawati, S.Pd. Wali Kelas IV C 1 Juli 2006 

15 A. SHODIQ,S.Pd. Guru Olahraga 16 Juni 2005 

16 M.Adip Fauzi,A.Ma. Wali Kelas III C 14 Juli 2007 

17 Muhammad Khanifam, S.Pd.I Wali Kels V B 17 Juli 2010 

18 Siti Yuliana Margareta, S.Pd. Guru Mulok 17 Juli 2011 

19 Zuhrotul Faidah,S.Pd.I TU 17 Juli 2010 

20 Paiman Juru Kebun 14 Juli 2009 
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4. Data Siswa Kelas 2 SD NU 05 Hidayatul Murid Ampel Wuluhan 

Tabel 4.2 

Data Siswa Kelas 2 SD NU 05 Hidayatul Murid Ampel Wuluhan 

No. Nama Kelas  

1. Fajar Laksmana Putra Laki-laki 

2. Ach. Revi Yudistira Laki-laki 

3. Distina Arsyinanda Perempuan  

4. Mohammad Mario Sabillah Laki-laki 

5. Sabrina Davindri Tri Anugrah Perempuan 

6. Muhammad Sabil Ramadhan Laki-laki 

7. Moh. Faris Absor Laki-laki 

8. Ikvina Nur Faidza Putri Perempuan 

9. Muhammad Farhan Laki-laki 

10. Untsa Islami Kun'ana Perempuan 

11. Zerlina Yunita Mayasari Perempuan 

12. Laili Eka Safitri Perempuan 

13. Muhammad Amir Rahmatullah Laki-laki 

14. Ananda Dheya Septi P.N. Laki-laki 

15. Anggie Alviana Perempuan 

16. Nabila Putri Yolanda Perempuan 

17. Putri Balqis Salsabil Salim Perempuan 

18. Ramanda Aswin Aditiya V. Laki-laki 

19. Rian Maulana Laki-laki 

20. Siti Fathimatul Ula Perempuan 

21. Riska Zulfina Perempuan  

22. Aldis Royyan Bairuni Anam Laki-laki 

23. Lintang Ayu Aliya Perempuan  

24. Asmani Laki-laki 

25. Iftita Qurotul Akyun Farida Perempuan 

26. Maulina Fitri Widyani Perempuan 

27. Moch. Fatihul Amin Laki-laki 

 

B. Penyajian Data 

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai 

penguat. Sebab data inilah yang akan dianalisa sesuai dengan analisa data 
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yang digunakan. Sehingga dari data yang dianalisa tersebut dapat dihasilkan 

suatu kesimpulan. 

Sesuai dengan metode pengumpulan data yang dipakai dalam 

penelitian ini, maka akan disajikan dua macam pengumpulan data yaitu data 

hasil observasi dan data hasil interview. Data hasil observasi yang merupakan 

data pokok yang akan diperkuat dengan data hasil interview. 

Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dipaparkan secara rinci 

dan sistematis tentang obyek yang diteliti, dan hal itu mengacu pada fokus 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pola Interaksi antara Guru Dan Murid sebagai Proses Peningkatan 

Kedisiplinan Siswa kelas 2 SD NU 05 Hidayatul Murid Ampel 

Wuluhan 

Kedisiplinan sekolah adalah kondisi dinamis yang mengandung 

suasana sadar, tertib dan aman pada diri personil sekolah di antaranya 

siswa, guru dan anggota staf lain yang diciptakan dan dikembangkan oleh 

personil sekolah yang berwenang.
29

 Interaksi antara guru dan siswa harus 

dibina dengan baik dalam membentuk kedisiplinan. SD NU 05 Ampel 

Wuluhan salah satu sekolah dasar yang memiliki peraturan yang ketat dan 

disiplin. 
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Adapun pola interaksi yang ada di SD NU 05 Ampel Wuluhan 

sebagai berikut: 

a. Kesepakatan 

Dengan adanya peraturan yang ketat ini kepala sekolah juga 

ikut mengawasi berjalannya peraturan yang ada. Sebagaimana yang 

dikatakannya: 

“Di sekolah ini sudah lama adanya peraturan yang sangat ketat, 

terutama peraturan untuk siswa. Saya pun tiap pagi juga ikut 

mengawasi anak-anak berangkat sekolah jika ada yang telat 

langsung suruh kumpul di halaman sekolah dan mendapat 

sanksi dari guru yang bertugas tiap harinya. Dan jika waktunya 

jam pelajaran berlangsung, saya selalu keliling ke kelas-kelas 

dan memantau keadaan kelas, jika ada kelas kosong saya suruh 

guru yang hari itu piket”.
30

  

 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa peraturan-

peraturan yang ada benar-benar diterapkan dan jika ada yang 

melanggar maka akan disanksi.
31

 Tetapi dalam proses penerapan 

peraturan ini perlu adanya orientasi dan adaptasi terhadap peraturan 

tersebut. Dan orientasi ini diberikan pada kelas satu. Setelah kelas satu 

ini naik kelas ke kelas dua barulah peraturan benar-benar diterapkan. 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Siti Qumaidah, S.Pd selaku wali 

kelas kelas satu, bahwa: 

“Peraturan di sekolah ini benar-benar diterapkan pada kelas 

dua, karena pada kelas satu merupakan tahap orientasi/ 

                                                           
30

  Masjhuri Sirodj, wawancara dengan kepala sekolah, tgl 28 Agustus 2015 pada jam 10.00, tempat di 

dalam ruang kepala sekolah. 
31

 Observasi di SD NU 05, tgl 02 September 2015 pada jam 09.15 
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pengenalan dan adaptasi terhadap peraturan yang ada. Jadi 

selama satu tahun di kelas satu siswa dikasih pengertian dan 

penjelasan tentang peraturan yang ada, dan jika kelas satu ada 

yang melanggar peraturan tidak dikenakan sanksi tapi cuma 

dikasih nasihat yang nantinya siswa pelan-pelan bisa mentaati 

peraturan yang ada. Dan khusus wali kelas kelas satu dikasih 

tugas memberi ceramah sedikit setiap sebelum pelajaran 

dimulai”.
32

 

 

Adapun bentuk pola interaksi antara guru dan siswa kelas 2 di 

SD NU 05 Ampel Wuluhan ini yaitu dengan adanya kesepakatan 

antara guru dan siswa dalam mentaati peraturan sekolah. Hal ini sesuai 

yang dikatakan Ika Triastari selaku wali kelas kelas dua: 

“Kepala SD NU 05 memiliki cara bagaimana supaya semua 

siswa bisa mentaati semua peraturan dan mempunyai sikap 

disiplin, baik disiplin waktu ataupun disiplin belajar. Yaitu 

dengan adanya kesepakatan atau kontrak belajar antara guru 

dan siswa, jadi semua wali kelas diberi wewenang untuk 

mengatur kelasnya sendiri-sendiri, sehingga siswa dapat 

disiplin baik di dalam kelas ataupun lingkungan sekolah dan 

mentaati semua peraturan yang ditetapkan oleh sekolah.”
33

  

 

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa pola 

interaksi antara guru dan siswa yang dilakukan di SD NU 05 Ampel 

Wuluhan yaitu dengan melakukan kesepakatan antara guru dan siswa 

atau biasa disebut dengan kontrak belajar. Dan tiap wali kelas diberi 

wewenang untuk mengatur atau membuat kontrak belajar di dalam 
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 Siti Qumaidah, wawancara dengan wali kelas kelas satu, tgl 02 September 2015 pada jam 11.10. 

tempat di dalam ruang guru 
33

 Ika Triastari, wawancara.dengan wali kelas kelas dua, tgl 28 Agustus 2015 pada jam 09.45 tempat di 

dalam ruang guru. 
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kelas, yang mana nantinya siswa juga bisa disiplin ketika berada di 

luar kelas atau lingkungan sekolah. 

b. Keterbukaan dan kebersamaan 

Pola interaksi lain yang dilakukan antara guru dan siswa yaitu 

dengan sifat keterbukaan dan kebersamaan. Karena dengan 

keterbukaan guru lebih bisa memahami kondisi fisik ataupun psikis 

siswa. Sebagaimana yang dikatakan oleh waka kesiswaan, bahwa: 

“Interaksi yang baik antara guru dan siswa perlu dikembangkan 

di sekolah, tujuannya itu agar semua peraturan dapat diterima 

dan ditaati oleh semua warga sekolah khususnya oleh siswa. 

Dan bentuk interaksi yang dilakukan antara guru dan siswa 

yaitu dengan adanya sikap keterbukaan dan kebersamaan antara 

keduanya. Karena dengan adanya keterbukaan ini guru bisa 

lebih paham akan kondisi fisik ataupun psikis siswa, dan 

dengan kebersamaan guru bisa mengetahui perubahan sikap 

pada siswa”.
34

 

 

Sebagaimana hasil observasi diketahui bahwa ada seorang 

siswa perempuan yang sedang ngobrol dengan gurunya dan ternyata 

anak itu sedang curhat. Sebagaimana berikut ini: 

“Pak, di sini itu pak peraturannya ketat biasanya Eka takut, tapi 

katanya buguru kan Eka gak boleh takut karena Eka mau 

diajari rajin dan disiplin biar pinter. Eka sering kok ngadu ke 

buguru kalau Eka pingin-pingin, kalau ada anak nakal katanya 

buguru suruh bilang biar anaknya dihukum”.
35
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 Mabrur, wawancara dengan waka kesiswaan, tgl 14 Septembet 2015 pada jam 07.50 tempat di 

dalam ruang guru. 
35

 Laili Eka Safitri, wawancara dengan siswa kelas empat SD tgl 14 September 2015 pada jam 09.45 

tempat di depan kelas empat 
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Adapun pola interaksi lain yang dilakukan antara guru dan 

siswa di SD NU 05 ini yaitu dengan sifat keterbukaan siswa kepada 

gurunya, sehingga guru dapat memahami kondisi siswa, dan itu bisa 

mempermudah guru untuk menyelesaikan masalah jika siswa sudah 

menceritakan semuanya. 

c. Akomodasi 

Berdasarkan hasil observasi diketahui juga terdapat satu 

koperasi sekolah dan ada tiga kantin sekolah.
36

 Seperti yang dijelaskan 

oleh Zuhrotul Faizah selaku TU di SD NU 05 Ampel Wuluhan: 

“SD NU 05 ini sekolah dasar yang sudah dilengkapi dengan 

berbagai media yang dibutuhkan oleh siswa seperti mushola, 

kamar mandi, kantin yang besar sehingga siswa tidak berdesak-

desakkan jika ingin membeli makanan. Dan sekolah juga 

menyediakan tidak hanya satu kantin tapi ada tiga kantin, jadi 

kalau membeli bisa cepat dan tidak mengantri terlalu lama 

sehingga jika waktunya masuk siswa tidak terlambat. Dan di sini 

juga ada koperasi sekolah yang menyediakan berrbagai macam 

alat tulis sehingga siswa tidak harus membeli di luar ketika ada 

kebutuhan mendadak”.
37

 

 

Di dalam suatu peraturan pastilah ada faktor-faktor yang dapat 

menghambat dan mendukung berjalannya peraturan tersebut. 

Begitupun di SD NU 05 ini ada beberapa faktor yang menghambat dan 

juga ada faktor yang dapat mendukung peraturan yang ada. Seperti 

yang dijelaskan oleh waka kesiswaan, bahwa: 
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 Observasi, tgl 16 September 2015 pada jam 09.45 
37

 Zuhrotul Faizah, wawancara dengan pegawai TU, tgl 16 September 2015 pada jam 10.15 di dalam 

kantor TU 
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“Tetapi segala sesuatu pasti ada sisi positif negatifnya, dan ada 

faktor pendukung dan penghambat. Apalagi sebuah peraturan di 

sekolah dan peraturan itu berlaku untuk banyak orang pastilah 

ada faktor pendukungnya, diantaranya peraturan yang ada di 

sekolah ini dibuat atas kesepakatan bersama dan diumumkan 

kepada semua wali murid baru supaya sama-sama bekerja sama 

untuk mendisiplinkan siswa. Jadi dari wali murid bisa 

mendukung dan mengatur waktu anaknya ketika berangkat 

sekolah atau ketika di rumah. Adapun faktor penghambatnya 

adalah adanya orang tua atau wali murid yang kurang antusias 

terhadap peraturan sekolah, sebagian guru sendiri kurang 

berkomitmen tinggi dan juga adanya pengaruh dari luar yang 

kurang baik”.
38

 

 

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Lintang Wahyu 

Widodo siswa kelas satu: 

“Aku sekarang sudah SD kelas 1, berangkatnya diantar sama 

Ayah, tapi sering telat karena Ayah harus ngurus sapi dan 

kambing dan ibuk mari subuh ke sawah ngunduh mbako, aku 

sering gak sarapan jadi uang sakune ditambah sama Ayah”.
39

 

(Mabrur, wawancara. Di dalam ruang kepala sekolah, 14 

September 2015). 

 

Itulah faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan 

kedisiplinan di SD NU 05 ini. Mungkin dengan adanya penghambat 

itulah bisa membuat guru dan kepala sekolah khususnya untuk lebih 

memperhatikan berjalannya semua peraturan di sekolah. 

  

                                                           
38

  Mabrur, wawancara dengan waka kesiswaan, tgl 14 September 2015 pada jam 07.50 di dalam ruang 

guru 
39

 Lintang Wahyu Widodo, wawancara dengan siswa kelas satu, tgl 18 September 2015 pada jam 

09.50 di dalam kelas satu  
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2. Pelaksanaan Kedisiplinan Siswa kelas 2 SD NU 05 Hidayatul Murid 

Ampel Wuluhan 

Sifat disiplin harus diajarkan sejak dini, begitupun di SD NU 05 

Ampel Wuluhan. Sekolah ini sudah ada peratuarn-peraturan yang harus 

ditaati oleh semua warga sekolah, terutama oleh siswa. Sifat disiplin 

sangatlah sulit jika tidak dibiasakan, apalagi jika diterapkan untuk anak 

SD yang masih menginginkan kebebasan dan tidak mau tahu terhadap 

peraturan-peraturan yang ada. Untuk itu di SD NU 05 Ampel Wuluhan ini 

mempunyai cara tersendiri untuk melaksanakan kedisiplinan sekolah 

supaya bisa ditaati oleh siswa, khususnya siswa kelas 2. Yang mana di 

kelas 2 inilah awal peraturan atau tata tertib yang ada benar-benar 

diterapkan. 

Adapun pelaksanakan kedisiplinan di SD NU 05 Ampel Wuluhan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Membangun Kreatifitas Siswa 

Pelaksanaan kedisiplinan di SD NU 05 Ampel Wuluhan 

dilaksanakan dengan membangun kreatifitas siswa dan prestasi siswa, 

hal tersebut dapat diraih dengan cara disiplin waktu dan disiplin 

belajar. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala sekolah: 

“Begini ya, pelaksanaan kedisiplinan siswa di sekolah ini yaitu 

dengan membangun kreatifitas siswa ataupun dengan 

meningkatkan prestasi siswa maksudnya begini segala kreatifitas 

siswa atau bakat siswa dapat kita turuti dengan catatan prestasi 

rata-rata 8 ke atas dan siswa tersebut tidak banyak melanggar 
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bahkan tidak pernah melanggar peraturan yang ada. Dan jika 

siswa itu ingin mendapat nilai atau prestasi yang tinggi pastinya 

mereka harus rajin belajar dan mentaati peraturan yang ada. Nah 

itu semua juga dapat tercapai dengan cara disiplin, baik disiplin 

peraturan ataupun disiplin waktu belajar. Disinilah kesadaran 

siswa akan kedisiplinan dapat diketahui dan dibina oleh guru, 

dan yang pasti saat mereka mendapat prestasi dan nilai yang 

tinggi guru dan pihak sekolah akan memberi penghargaan pada 

siswa tersebut”.
40

 

 

Begitu juga di kelas 2 SD NU 05 Ampel Wuluhan pelaksanaan 

kedisiplinan dengan membangun kreatifitas dan prestasi siswa, yang 

mana semua itu dapat diraih dengan disiplin yang tinggi. Dan bagi 

siswa yang berprestasi tersebut akan mendapat hadiah atau 

penghargaan dari wali kelas, dan biaya akomodasi untuk hadiah sudah 

disiapkan atau dianggarkan oleh pihak sekolah. Hal ini sesuai yang 

dikatakan oleh Ika Triastari selaku wali kelas kelas dua: 

“Di sini saya sebagai wali kelas kelas dua yang mana kelas dua 

ini awal peraturan sekolah benar-benar dicanangkan. Dan di sini 

pelaksanaan kedisiplinan dibelajarakn pertama kalinya di dalam 

kelas, yang nantinya di luar kelas pun siswa sudah terbiasa atau 

tidak merasa terbebani dengan semua peraturan yang ada. Di 

dalam kelas saya sering melakukan semacam kompetisi bagi 

siswa yang rajin dan siswa yang tidak pernah melanggar 

peraturan yang nantinya siswa tersebut akan saya kasih hadiah, 

dan biaya-biaya untuk hadiah sudah dianggarkan dari pihak 

sekolah, dengan syarat ketika saya memberikan hadiah tersebut 

harus dengan laporan yang lengkap yang dilampirkan di dalam 

RPP”.
41

 

 

                                                           
40 Mashuri Sirojd, wawancara dengan kepala sekolah, tgl 28 Agustus 2015 pada jam 10.00 di dalam 

ruang kepala sekolah 
41

 Ika Triastari, wawancara.dengan wali kelas kelas dua, tgl 28 Agustus 2015 pada jam 09.45 tempat di 

dalam ruang guru. 
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Dari data yang didapat diketahui bahwa pelaksanakan 

kedisiplinan di SD NU 05 Ampel Wuluhan salah satunya yaitu dengan 

membangun kreatifitas dan prestasi siswa. Dengan seperti itu, siswa 

akan berlomba-lomba untuk meraih prestasi yang tinggi dan tentunya 

dengan cacatan tidak pernah melanggar peraturan dan selalu disiplin 

waktu dan disiplin belajar. 

b. Mempertegas Tata Tertib 

Pelaksanaan kedisiplinan di SD NU 05 selain dengan cara 

membangun kreatifitas juga dengan mempertegas tata tertib sekolah 

dan menggalakkan sikap kebersamaan dengan saling bekerja sama, 

saling memberikan saran, toleransi dalam menumbuhkan kedisiplinan. 

Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Shodiqin, guru IPA: 

“Pelaksanaan kedisiplinan yang diterapkan di sekolah ini itu 

dengan cara membangun kreatifitas dari siswa, ya semacam 

lomba yang mana siapa yang menang akan mendapat 

penghargaan atau hadiah. Dan ada lagi pelaksanaan kedisiplinan 

sekolah dengan membangun kebersamaan bersama antara guru 

dan siswa, misalkan itu waktu ada anak yang melanggar 

peraturan tapi gurunya sendiri tidak mengetahui, si temannya ada 

yang tahu itu bisa langsung lapor ke kantor sekolah atau ke wali 

kelas”.
42

 

 

Begitu juga yang dikatakan oleh kepala sekolah: 

“kedisiplinana itu penting banget dan belajarnya harus setiap 

hari, karena disiplin merupakan pembiasaan pada diri kita 

sendiri. Jadi, di sekolah ini ya kedisiplinan itu diterapkan dengan 

adanya tata tertib yang tegas. Dengan penegasan pada tata tertib 

                                                           
42

 Shidiqin, wawancara dengan guru PAI, tgl 22 September 2015 pada jam 08.00 di dalam kantor guru 
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yang ada, maka siswa akan takut dan akan selalu mentaati tata 

tertib itu”
43

 

 

Dari data di atas diketahui bahwa pelaksanaan kedisiplinan 

selain dengan membangun kreatifitas siswa juga dilakukan dengan 

mempertegas tata tertib. Dengan mempertegas tata tertib semua warga 

sekolah akan antusias dan saling bekerja sama dalam menegakkan 

kedisiplinan. Dan jika ada temannya yang melanggar, maka dia akan 

antusias melaporkan pada yang bertugas atau guru. Jadi semua warga 

sekolah dengan kompak dan bersama-sama membangun kedisiplinan, 

yang mana semua akan mempererat tali persaudaraan di antara mereka. 

c. Pembagian Tugas Piket 

Dan pelaksanaan kedisiplinan ini juga dilaksanakan dengan 

ditetapkannya pembagian tugas piket Wakasek dan piket guru serta 

administrasi piket. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mashuri selaku 

kepala sekolah: 

“Dalam pelaksanaan kedisiplinan sekolah kami membentuknya 

dengan pembagian tugas piket wakasek dan piket guru serta 

administrasi piket, yaitu dengan mendata siswa yang harus 

ditangani, memberikan izin pulang bagi siswa sakit dan yang ada 

keperluan. Lebih jelasnya mengenai pembagian tugas tersebut 

bisa dilihat banner yang ada di kantor guru atau bisa dilihat di 

dalam buku tentang sekolah yang ada di TU”.
44

 

 

                                                           
43

 Mashuri Sirojd, wawancara dengan kepala sekolah, tgl 28 Agustus 2015 pada jam 10.00 di dalam 

ruang kepala sekolah 
44

 Mashuri Sirojd, wawancara dengan kepala sekolah, tgl 28 Agustus 2015 pada jam 10.00 di dalam 

ruang kepala sekolah 
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Pembagian tugas piket ini dibagi rata untuk semua guru dan 

karyawan SD NU 05 Ampel Wuluhan. Sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Mabrur selaku waka kesiswaan: 

“Untuk mewujudkan kedisiplinan memang pastinya banyak 

cara yang dilakukan. Dan di SD ini pembagian tugas piket 

merupakan salah satu cara yang diterapkan oleh sekolah, 

karena dengan pembagian piket ini semua guru dan karyawan 

ikut andil dan mengawasi berjalannya tata tertib yang ada. Dan 

dengan cara ini juga bisa menambah kerukunan dan 

kekompakan antara guru-guru dan karyawan”
45

 

 

C. Pembahasan Temuan 

Dalam bagian ini akan dilakukan pembahasan tentang data-data 

temuan yang telah terkumpul dengan menggunakan analisa induktif. Artinya 

data-data yang telah terkumpul dianalisa yang selanjutnya mengadakan 

kesimpulan. 

Untuk mengetahui data tentang pola interaksi antara guru dan siswa di 

SD NU 05  Ampel Wuluhan, peneliti memperoleh data tersebut dari hasil 

observasi, interview dan dokumentasi. Dalam hal ini akan dimulai dengan: 

1. Pola Interaksi Antara Guru Dan Siswa sebagai Proses Peningkatan 

Kedisiplinan Siswa kelas 2 SD NU 05 Hidayatul Murid Ampel 

Wuluhan 

                                                           
45

 Mabrur, wawancara dengan waka kesiswaan, tgl 14 September 2015 pada jam 07.50 di dalam ruang 

guru 
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Kedisiplinan sekolah adalah kondisi dinamis yang mengandung 

suasana sadar, tertib dan aman pada diri personil sekolah di antaranya 

murid, guru dan anggota staf lain yang diciptakan dan dikembangkan oleh 

personil sekolah yang berwenang. Interaksi antara guru dan siswa harus 

dibina dengan baik dalam membentuk kedisiplinan, sehingga dalam 

mengembangkan pola tingkah laku selalu mendapatkan bimbingan dari 

guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian tata tertib 

sekolah yang juga merupakan faktor pendukung meningkatnya 

kedisiplinan sekolah
46

. SD NU 05 Ampel Wuluhan merupakan sekolah 

dasar yang memiliki peraturan yang ketat dan disiplin. 

Interaksi yang baik merupakan cara yang tepat untuk 

membelajarkan siswa supaya disiplin, karena dengan interaksi inilah guru 

dan siswa bisa saling memahami kondisi masing-masing dan pastinya 

sikap harmonis akan tercipta. 

Adapun pola interaksi antara guru dan siswa yang sudah berjalan 

di SD NU 05 ini yaitu sebagai berikut: 

a. Kesepakatan 

Di SD NU 05 sudah lama diterapkannya peraturan yang ketat 

dan benar-benar dijalankan dan harus dipatuhi oleh semua warga 

sekolah. Dan untuk melaksanakan tata tertib atau peraturan yang ada, 

dalam kesehariannya pun semua guru-guru saling bekerja sama untuk 

                                                           
46

 Dr.Charles S.Ph.D, Bagaimana Mendidik dan mendisiplinkan Anak  (Jakarta: Restu Agung, 1987), 4 
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menjalankan tata tertib sekolah. Begitupun dengan kepala sekolah 

yang tiap paginya juga memantau berjalannya tata tertib sekolah. 

Untuk menjalankan semua peraturan sekolah perlu adanya interaksi 

yang baik antara guru dan siswa supaya peraturan yang ketat tersebut 

bisa diterima dan dipatuhi dengan baik oleh siswa. 

Semua peraturan yang ada tersebut mulai dicanangkan pada 

kelas dua, karena pada saat siswa di kelas satu, siswa masih dikasih 

pengertian atau penjalasan tentang tata tertib yang ada. Dan kelas satu 

itu merupakan tahap orientasi atau pengenalan serta adaptasi siswa 

terhadap semua tata tertib yang ada di sekolah. Maka dari itu untuk 

wali kelas kelas satu dikasih tugas khusus untuk memberikan ceramah 

sedikit atau kata-kata tentang pentingnya disiplin dan mentaati 

peraturan setiap kali akan mengajar. 

Adapun pola interaksi yang dilakukan antara guru dan siswa di 

SD NU 05 ini dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa 

dalam mentaati peraturan sekolah. Dalam hal ini setiap wali kelas di 

kasih wewenang untuk mengatur kelasnya sendiri-sendiri. Jadi siswa 

belajar disiplin dimulai dari kelasnya masing-masing dan dengan 

harapan siswa juga dapat disiplin ketika berada di lingkungan sekolah. 

Dengan diberikannya wewenang pada tiap wali kelas untuk 

mengatur kelasnya sendiri, maka harapan siswa bisa mentatati 

peraturan dapat terwujud, karena di dalam kelas wali kelas sudah 
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mengatur sedemikian rupa dan membuat peraturan kelas yang mana 

wali kelaslah yang lebih mengetahui kondisi atau sifat dari siswa. Jadi 

wali kelas bisa membuat tata tertib sesuai kondisi siswa, dengan 

harapan mereka bisa mentaati juga peraturan lain di lingkungan 

sekolah. 

b. Keterbukaan 

Kedisiplinan seseorang adalah produk sosialisasi sebagai hasil 

interaksi dengan lingkungannya, terutama lingkungan sosial. Olah 

karena itu, pembentukan kedisiplinan tunduk pada proses belajar.
47

 

Dan pola interaksi lain yang dilakukan antara guru dan siswa di 

SD NU 05 Ampel Wuluhan, yaitu dengan adanya sikap keterbukaan 

atau kebersamaan antara guru dan siswa. Dalam hal ini, ketika siswa 

mengalami atau mempunyai suatu masalah yang mana masalah 

tersebut berpengaruh pada kondisi fisik atau psikis siswa  yang akan 

mengakibatkan siswa tidak fokus sekolah dan bisa melanggar 

peraturan. Maka dari itu, ketika siswa mempunyai masalah, siswa 

tersebut disuruh untuk menceritakannya ke guru atau wali kelas. 

Dengan adanya keterbukaan dan kebersamaan tersebut guru bisa lebih 

memahami kondisi dari siswa dan bisa memberikan nasihat-nasihat 

yang nantinya siswa tersebut akan lebih fokus dalam hal belajar dan 

mentaati peraturan-peraturan yang sudah diterapkan di sekolah. 
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 Lemhanas, Belajar Disiplin Anak  (Semarang: Jaya Putra, 1997), 15 
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c. Akomodasi 

Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana 

terjadi keseimbangan dalam interaksi anatara individu dengan individu 

atau kelompok dengan kelompok manusia berkaitan dengan norma-

norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

Usaha-usaha itu dilakukan untuk mencapai suatu kestabilan. Mungkin 

penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk sementara 

waktu, proses ini dinamakan akomodasi.
48

 

Sebagai sekolah yang mempunyai peraturan yang ketat, di SD 

NU 05 juga sudah menyediakan segala perlengkapan yang dibutuhkan 

oleh sekolah khususnya siswa. Dan semua itu sekolah menyediakan 

koperasi sekolah yang menjual alat-alat tulis dan ada tiga kantin 

sekolah yang dapat mempermudah siswa untuk membeli perlengkapan 

yang diperlukan ketika berada di sekolah. Jadi ketika ada tugas yang 

menuntut menggunakan suatu peralatan atau media di koperasi sudah 

tersedia, dan dengan adanya tiga kantin tersebut siswa tidak lagi 

mengantri waktu membeli kue dan bisa tepat waktu saat masuk 

sekolah. 

Dan sudah terlihat bahwasanya di SD NU 05 ini, sudah 

disediakannya kantin sekolah untuk siswa dengan jumlah 3 dan juga 
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 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet 36 (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 

70 
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terdapat 1 koperasi sekolah. Yang mana semua itu disiapkan oleh 

sekolah untuk mendukung atau memperlancar berjalannya tata tertib 

atau peraturan yang ada di sekolah ini. Jadi ketika jam istirahat siswa 

bisa membeli kue-kue di kantin sekolah tanpa harus mengantri karena 

memang ada 3 kantin. Sehingga ketika bel masuk siswa tidak akan 

telat masuk kelas karena mengantri beli kue. 

Begitupun dengan adanya koperasi sekolah, siswa bisa dengan 

mudah mendapatkan atau membeli peralatan sekolah atau ATK. Dan 

saat ada tugas membuat bangun ruang pada pelajaran matematika 

misalnya, siswa bisa langsung membelinya di koperasi sekolah tanpa 

harus keluar sekolah. Dan mungkin ada yang lupa tidak membawa alat 

tulis, siswa bisa langsung membelinya di koperasi. 

Ketika suatu peraturan di terapkan pastilah ada faktor 

pendukung dan penghambatnya. Seperti hanya peraturan di SD NU 05 

ini ada faktor pendukung, diantaranya adalah semua warga sekolah 

menyepakatinya. Begitupun dengan wali murid, saat anaknya awal 

masuk di SD ini secara bersama-bersama pihak sekolah 

mengumumkan tata tertib yang ada di sekolah, jadi wali murid bisa 

mengantisipasi bagaimana caranya supaya anaknya tidak sampai 

melanggar peraturan yang ada. Sedangkan penghambatnya adalah 

adanya wali murid yang masih kurang perhatian dengan waktu 

anaknya saat sekolah dan mereka pada sibuk sendiri dengan masalah 
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ekonomi, karena rata-rata ekonomi wali murid bekerja sebagai seorang 

petani yang mana tidak adanya jam yang pasti untuk bekerja. Jadi 

anaknya pun tidak jarang masih banyak yang telat ketika berangkat 

sekolah. 

2. Pelaksanaan Kedisiplinan Siswa kelas 2 SD NU 05 Hidayatul Murid 

Ampel Wuluhan 

a. Membangun Kreatifitas Siswa 

Pelaksanaan kedisiplinan siswa di SD NU 05 ini yaitu 

dilaksanakan dengan membangun kreatifitas siswa dan prestasi siswa, 

yang mana itu semua bisa diraih dengan cara disiplin waktu dan 

disiplin belajar. Maksudnya, segala kreatifitas siswa atau potensi dan 

bakat siswa kita turuti dengan cacatan prestasi di kelas rata-rata 8 ke 

atas dan siswa tersebut tidak pernah melanggar peraturan yang ada, 

baik peraturan di dalam kelas atau di luar kelas. Dan untuk mendapat 

prestasi yang baik tersebut pastilah harus dilakukan dengan cara 

disiplin akan semua peraturan dan bisa mengatur waktu antara bermain 

dan belajar. 

Setiap tahunnya sekolah juga mengeluarkan hadiah atau 

penghargaan yang akan diberikan pada siswa yang berprestasi dan 

yang paling sedikit melanggar peraturan bahkan yang tidak pernah 

melanggar sama sekali. dengan diadakannya program tersebut siswa 
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semakin untuk mendapat penghargaan itu dan mereka berlomba-lomba 

menjadi yang terbaik, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. 

b. Mempertegas Tata Tertib 

Di SD NU 05 ini semua pihak sekolah, baik siswa ataupun 

guru bahakan kepala sekolah turut serta dalam menegakkan tata tertib 

sekolah. Jika suatu saat ada siswa yang melanggar maka siapapun 

yang mengetahui itu bisa langsung dilaporkan kepada guru, dan yang 

yang bertugas pada hari itu akan menyelidikinya dan kemudian 

dihukum sesuai pelanggaran yang ia lakukan. 

Dan yang menjadi bahan perhatian di sekolah ini yaitu semua 

peraturan-peraturan yang ada benar-benar diterapkan pada kelas dua, 

dan jika ada yang melanngar akan mendapat hukuman sesuai 

pelanggarannya. Sedangkan di kelas satu siswa masih tahap 

pengenalan pada semua peraturan yang ada, dan di sini wali kelas 

kelas satu mendapat tanggung jawab untuk memberikan sedikit 

ceramah atau nasihat pada kelas satu tentang masalah peratuaran yang 

ada di sekolah ini. Jika ada siswa kelas satu yang melanggar tidak 

dihukum tapi cukup dinasihati, sehingga setelah mereka kelas dua 

mental mereka sudah siap dengan peraturan-peraturan yang ada. 

Karena dimanapun kita berada pasti di situ ada peraturannya. 

c. Pembagian Tugas Piket 
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Untuk menjaga peraturan yang sudah ada tetap berjalan dengan 

lancar, pihak sekolah mengadakannya dengan membentuk tugas piket, 

wakil kepala sekolah dan piket guru serta administrasi piket yaitu 

dengan mendata siswa yang harus ditangani, memberikan izin pulang 

bagi siswa sakit dan yang ada keperluan dan masih banyak lagi tugas-

tugas dari tiap masing-masing guru. Dengan cara seperti itu semua 

pihak sekolah dapat serempak dalam menegakkan kedisiplinan 

sekolah. 

Dengan diadakannya tugas piket ini, akan tumbuh rasa 

kebersamaan antara guru-guru, kepala sekolah dan karyawan, sehingga 

kekompakan tetap terjaga untuk terus menegakkan kedisiplinan 

sekolah. Baik itu kedisiplinan untuk siswa ataupun untuk guru-guru 

dan karyawan itu sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari keseluruhan hasil analisa data tentang Pola Interaksi 

Antara Guru dan Siswa sebagai Proses Peningkatan Kedisiplinan Siswa kelas 

2 SD NU 05 Ampel Wuluhan, maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Pola interaksi antara guru dan siswa sebagai proses peningkatan 

kedisiplinan siswa kelas 2 SD NU 05 yaitu dengan kesepakatan, 

keterbukaan atau kebersamaan dan akomodasi. 

a. Kesepakatan: guru dan siswa melakukan suatu kesepakatan di dalam 

kelasnya masing-masing mengenai tata tertib atau kontrak belajar, 

semua wali kelas diberi wewenang mengatur kelasnya sendiri-sendiri. 

Dengan kesepakatan ini siswa belajar mentaati tata tertib di kelas 

masing-masing kemudian baru di lingkungan sekolah. 

b. Keterbukaan: Siswa yang memiliki masalah (problem), dapat 

menceritakannya pada guru, sehingga guru lebih mudah mengetahui 

kondisi siswa baik fisik ataupun psikisnya dan bisa memberikan 

nasihat-nasihat supaya siswa bisa tetap rajin dalam belajar.  

c. Akomodasi: Sekolah menyediakan semua kebutuhan warga sekolah, 

terutama kebutuhan siswa. Jadi ketika jam pelajaran berlangsung siswa 

tidak perlu keluar jika membutuhkan sesuatu. 
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2. Pelaksanaan Kedisiplinan Siswa SD NU 05 Hidayatul Murid Ampel 

Wuluhan yaitu dengan membangun kreatifitas siswa, mempertegas tata 

tertib, pembagian tugas piket. 

a. Mambangun kreatifitas siswa: Siswa berlomba-lomba untuk menjadi 

yang berprestasi dan selalu mentaati semua tata tertib baik di kelas 

ataupun di lingkungan sekolah, karena yang mendapat nilai terbaik  

akan mendapatkan hadiah dari kelas dan dari sekolah. 

b. Mempertegas tata tertib: semua pihak sekolah baik kepala sekolah, 

guru-guru, karyawan bahkan siswa juga ikut serta menjaga ketertiban 

sekolah. Jika ada siswa yang mengetahui temannya melanggar 

peraturan, maka bisa langsung melaporkan pada guru atau karyawan 

yang piket hari itu. 

c. Pembagian tugas piket: Tugas piket ini dilaksanakan oleh semua guru-

guru dan karyawan sekolah. Jadi semua pihak sekolah saling bekerja 

sama untuk menjaga ketertiban sekolah. 

B. Saran 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan 

pertimbangan oleh sekolah untuk selalu melaksanakan kedisiplinan. Yaitu 

dengan saling bekerja sama antara semua pihak sekolah, baik kepala 

sekolah, guru-guru, karyawan dan siswa untuk menertibkan peraturan 

sekolah. 
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2. Bagi Siswa 

Agar siswa memperhatikan akan arti kedisiplinan sebab terbukti 

bahwa siswa yang mempunyai prestasi adalah mereka yang tidak 

mengabaikan kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan jalan bagi siswa untuk 

tercapainya kehidupan yang teratur, yang kelak akan menjadi manusia yang 

berguna. 

3. Bagi Orang Tua 

Karena pendidikan di sekolah didukung oleh pendidikan keluarga. 

Jika orang tua sudah mengajarkan anaknya disiplin di rumah, maka anak 

tersebut akan terbiasa disiplin di manapun dia berada, begitupun ketika 

berada di sekolah. Jadi pendidikan keluarga sangatlah penting dan sebagai 

orang tua sebaiknya memperhatikan perkembangan anaknya. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan refrensi untuk 

memperdalam keilmuan, memperluas penelitian selanjutnya dapat 

menambah wawasan keilmuan terutama dalam bidang peningkatan 

kedisiplinan siswa. 
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