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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dan faktor 

pendukung serta faktor  penghambat guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa MTs Qubbatul 

Islam Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif dengan  metode  deskriptif.  Penelitian ini dilaksanakan di MTs 

Qubbatul Islam Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Hasilnya menunjukkan 

bahwa: (1) Upaya guru dalam  meningkatkan  kedisiplinan siswa MTs Qubbatul Islam Karang 

Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram  melalui penegakan peraturan, pemberian 

hukuman, pemberian penghargaan (reward), dan  konsistensi guru dalam memotivasi siswa, (2) 

Faktor pendukung upaya guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa MTs Qubbatul Islam 

Karang  Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram melalui faktor internal dan eksternal.  

(3) Faktor penghambat upaya guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa MTs Qubbatul Islam 

Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram melalui faktor internal dan eksternal.  

 
Kata Kunci: Upaya Guru, Kedisiplinan Siswa 

 

Abstract: This study aims to determine the efforts made by the teacher and the supporting factors 

and the inhibiting factors of the teacher in improving the discipline of students of MTs Qubbatul 

Islam Karang Taliwang, Cakranegara District, Mataram City. The type of research used is a 

qualitative approach with descriptive methods. This research was conducted at MTs Qubbatul 

Islam Karang Taliwang, Cakranegara District, Mataram City. The results show that: (1) The 

efforts of teachers to improve the discipline of students of MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang, 

Cakranegara District, Mataram City through enforcement of regulations, giving penalties, giving 

rewards, and consistency of teachers in motivating students, (2) Factors supporting teacher efforts 

in increase the discipline of students of MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang, Cakranegara 

District, Mataram City through internal and external factors. (3) Factors inhibiting the efforts of 

teachers in improving the discipline of students of MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang, 

Cakranegara District, Mataram City through internal and external factors. 

 

Keywords: Teacher Efforts, Student Discipline 
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Sehubungan dengan Tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 yang menyatakan “Pendidikan 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

Warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Bedasarkan hal 

tersebut dapat dipahami bahwa tujuan yang hendak dicapai yakni untuk 

mengembangkan potensi kognitif, sikap dan keterampilan siswa. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditanamkan sikap disiplin 

pada diri siswa. Disiplin merupakan suatu kepatuhan dalam menjalankan 

peraturan-peraturan yang berlaku, dengan tujuan menumbuhkan sikap agar 

dapat berprilaku tertib sesuai aturan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Arikunto (1980:114) “Disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam 

mengikuti peraturan atau tata tertib didorong oleh adanya kesadaran yang 

ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar”. Penegakkan 

disiplin tidak bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan kemerdekaan 

peserta didik akan tetapi sebaliknya ingin memberikan kemerdekaan yang 

lebih besar kepada peserta didik dalam batas-batas kemampuannya. 

Dalam pembinaan sikap disiplin peran aktif  guru dalam upaya 

meningkatan kedisiplinan siswa sangatlah berpengaruh. Dalam kamus 

besar bahasa Indonesia, upaya berarti usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar,  dan sebagainya). 

Menurut  Imran (2010:23), guru adalah jabatan atau profesi yang 

memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya seperti mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan menengah. Lebih lanjut Zainal (2002:103) 

menjelaskan bahwa guru merupakan pendidik formal di sekolah yang 

bertugas membelajarkan peserta didik sehingga memperoleh berbagai 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang semakin sempurna 

kedewasaan atau pribadinya. 

Ada empat hal yang harus dipertimbangkan dalam upaya 

mendisiplinkan anak menurut Hurlock (1994:84) yaitu : 

a. Peraturan 

Adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Pola tersebut 

mungkin ditetapkan oleh orang tua, guru dan teman bermain. Tujuan 

peraturan adalah untuk mewujudkan anak lebih bermoral dengan 

membekali pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. 

Peraturan yang jelas dapat diterapkan secara efektif, akan membantu 

anak merasa aman dan terhindar dari tingkah laku yang menyimpang 

dan bagi orang tua, berguna untuk memanfaatkan hubungan yang 

serasi antara anak dan orang tua. 

Menurut Hurlock peraturan mempunyai dua fungsi yang 

sangat penting dalam membantu anak menjadi makhluk bermoral.. 



5 
 

Pertama, peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan 

memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui anggota 

kelompok tersebut 

Kedua, peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak 

diinginkan. Bila merupakan peraturan keluarga bahwa tidak seorang 

anak pun boleh mengambil mainan atau milik saudaranya tanpa 

pengetahuan dan izin si pemilik, anak segera belajar bahwa hal ini 

dianggap perilaku yang tidak diterima karena mereka dimarahi atau 

dihukum bila melakukan tindakan terlarang ini. 

b.  Hukuman 

Fungsi hukuman menurut Hurlock mempunyai tiga peran 

penting dalam perkembangan moral anak. Fungsi pertama ialah 

menghalagi, hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tidak 

diinginkan oleh masyarakat. Bila anak menyadari bahwa tindakan 

tertentu akan dihukum, mereka biasanya urung melakukan tindakan 

tersebut karena teringat akan hukuman yang dirasakannya diwaktu 

lampau akibat tindakan tersebut. 

Fungsi kedua dari hukuman adalah mendidik. Memberi 

motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat 

adalah fungsi hukuman yang ketiga. Pengetahuan tentang akibat-

akibat tindakan yang salah perlu sebagai motivasi untuk menghindari 

kesalahan tersebut. Bila anak mampu mempertimbangkan tindakan 

alternatif dan akibat masing-masing alternatif, mereka harus belajar 

memutuskan sendiri apakan suatu tindakan yang salah cukup menarik 

untuk dilakukan. Jika mereka memutuskan tidak, maka mereka akan 

mempunyai motivasi untuk menghindari tindakan tersebut. 

c. Penghargaan 

Istilah penghargaan menurut Hurlock adalah tiap bentuk 

penghargaan untuk suatu hasil yang baik. Penghargaan tidak perlu 

berbentuk materi, tetapi dapat berupa kata-kata pujian, senyuman 

atau tepukan di panggung. Banyak orang tua dan guru merasa bahwa 

penghargaan tidak diperlukan karena anak harus berperilaku dengan 

cara yang disetujui secara sosial tanpa harus “dibayar” untuk itu. 

orang lain merasa bahwa penghargaan akan melemahkan motivasi 

anak untuk melakukan apa yang harus dilakukannya. Akibatnya 

mereka lebih jarang menggunakan penghargaan daripada hukuman. 

Penghargaan mempunyai tiga peranan penting dalam mengajar 

anak berperilaku sesuai dengan cara yang direstui masyarakat. 

Pertama, penghargaan mempunyai nilai mendidik. Bila suatu 

tindakan disetujui, anak merasa bahwa hal itu baik. Sebagaimana 

hukuman mengisyaratkan pada anak bahwa perilaku meraka itu 

buruk, demikian pula penghargaan mengisyaratkan kepada mereka 

bahwa perilaku itu baik. 

Kedua, penghargaan berfungsi sebagai motivasi untuk 

mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial. Dan ketiga, 

penghargaan berfungsi untuk memperkuat perilaku yang disetujui 
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secara sosial, dan tiadanya penghargaan melemahkan keinginan 

untuk mengulang perilaku ini. 

Hanya karena penghargaan penting perannya dalam disiplin, 

tidaklah berarti bahwa penghargaan dapat menggantikan peran 

hukuman. Keduanya merupakan unsur yang perlu dalam proses 

belajar berperilaku secara sosial. Peran penghargaan pertama-tama 

positif karena memotivasi anak untuk melakukan apa yang dianggap 

sesuai. Sedangkan peran hukuman pertama-tama negatif karena 

menghalangi anak melakukan perbuatan yang tidak disetujui secara 

sosial. 

d. Konsistensi 

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Ia tidak 

sama dengan ketetapan, yang berarti tidak adanya perubahan. 

Sebaliknya, artinya suatu kecenderungan menuju kesamaan. 

Konsistensi harus menjadi ciri semua aspek disiplin. Harus ada 

konsistensi dalam peraturan yang digunakan sebagai pedoman 

perilaku, konsistensi dalam cara peraturan ini diajarkan dan 

dipaksakan, dalam hukuman yag diberikan kepada mereka yang tidak 

menyesuaikanpada standar, dan dalam penghargaan bagi mereka 

yang menyesuaikan. 

Menurt Hurlock, fungsi konsistensi dalam disiplin mempunyai 

tiga peran yang penting. Pertama, ia mempunyai nilai mendidik yang 

besar. Bila peraturannya konsisten, ia memacu proses belajar. Ini 

disebabkan karena nilai pendorongnya, dan juga sebaliknya. Kedua, 

konsistensi mempunyai nilai motivasi yang kuat. Anak yang 

menyadari bahwa penghargaan selalu mengikuti perilaku yang 

disetujui dan hukuman selalu mengikuti perilaku yang dilarang, akan 

mempunyai keinginan yang jauh lebih besar untuk menghindari 

tindakan yang dilarang dan melakukan tindakan yang disetujui dari 

pada anak yang merasa ragu mengenai bagaimana reaksi terhadap 

tindakan tertentu. Dan ketiga, konsistensi mempertinggi penghargaan 

terhadap peraturan dan orang yang berkuasa. Anak kecilpun kurang 

menghargai mereka yang dapat “dibujuk” untuk tidak menghukum 

prilaku yang salah, dibandingkan mereka yang tidak dapat 

dipengaruhi air mata dan bujukan. 

Guru sebagai pendidik berperan memberi bantuan, dorongan, 

pengawasan dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan 

mendisiplinkan siswa agar menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah 

dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Guru sebagai 

penanggung jawab kedisiplinan siswa harus mengontrol setiap aktivitas 

siswa agar tingkah laku siswa tidak menyimpang dengan norma-norma 

yang ada. 

Menurut pendapat Slameto (2010:97) dalam proses belajar-

mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan 
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memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Lebih 

terperincinya tugas guru berpusat pada: 

a. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi 

pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

b. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar 

yang memadai. 

c. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-

nilai, dan penyesuaian diri. 

Adapun keadaan siswa di MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang 

Kecamatan Cakranegara Kota Matarambedasarkan studi pendahuluan 

penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 23 oktober 2017, masih ada 

siswa yang melanggar tata tertib sekolah seperti datang terlambat, tidak 

masuk sekolah tanpa keterangan, tidak berpakaian rapi. Informasi 

tersebut didapat melalui salah satu guru di MTs Qubbatul Islam Karang 

Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yang bernama ibu Desi 

melalui sesi wawancara. 

Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan upaya guru dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa. Penelitian yang dilakukan oleh 

Susilawati dengan judul skripsi “Upaya Guru Pkn dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan dan Tanggung Jawab Siswa”. Hasil penelitian yaitu : (1) 

Guru PKn di SMA PGRI 1 Bandung dapat melaksanakan program 

pembelajaran sesuai dengan perannya sebagai guru Pendidikan 

Kewarganegaraan yang mendidik, mengerahkan, memotivasi, 

membimbing dan memberi contoh tauladan yang baik bagi siswa, (2) 

Guru PKn di SMA PGRI 1 Bandung memberika arahan-arahan tentang 

sikap disiplin dan tanggung jawab, memotivasi siswa untuk selalu 

bersifat disiplin, (3) Memberikan sanksi yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran seperti membacakan pancasila maupun undang-undang 

dasar di depan kelas, (4) Guru PKn di SMA PGRI 1 Bandung mampu 

mengatasi setiap hambatan-hambatan yang dialami dalam meningkatkan 

kedisiplinan dan tanggung jawab siswa yaitu dengan memberikan 

nasihat-nasihat kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib 

sekolah. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu “(1) Bagaimana upaya yang dilakukan guru 

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa MTs Qubbatul Islam Karang 

Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram?, (2) Apa saja faktor 

pendukung guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa MTs Qubbatul 

Islam Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram?, (3) 

Apa saja faktor penghambat guru dalam meningkatkan kedisiplinan 

siswa MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara 

Kota Mataram?”. 
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Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui upaya 

yang dilakukan guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa MTs 

Qubbatul Islam Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota 

Mataram, (2) Untuk mengetahui faktor pendukung guru dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa MTs Qubbatul Islam Karang 

TaliwangKecamatan Cakranegara Kota Mataram, (3) Untuk mengetahui 

faktor penghambat guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa MTs 

Qubbatul Islam Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota 

Mataram. 

METODE  

Penelitian ini pada prinsipnya untuk mengetahui upaya guru dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa dan faktor pendukung serta faktor 

penghambat guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Oleh 

karenanya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan 

menggunakan metode deskriptif, penelitian ini diarahkan untuk 

mendiskripsikan keadaan atau fenomena mengenai mengetahui upaya 

guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dan faktor pendukung serta 

faktor penghambat guru dalam meningkatkan kedisiplinan. 

Penelitian dilakukan di MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang 

Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Peneliti melakukan penelitian di 

tempat tersebut karena didasarkan pertimbangan lain yang memudahkan 

peneliti seperti: (1) sekolah tersebut dekat dengan tempat tinggal peneliti, 

(2) peneliti mengenal salah satu guru di sekolah tersebut, sehingga 

nantinya peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang diperlukan 

untuk menjawab permasalahan peneliti. Waktu penelitian dilakukan pada 

bulan  Juli Tahun 2018.  

Dalam penelitian ini sumber data yang  digunakan adalah sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan 

secara langsung dilapangan melalui teknik wawancara dengan subyek dan 

informan penelitian yaitu guru MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang 

sebagai subyek penelitian, dan kepala sekola, wakil kepala sekolah, siswa 

sebagai informan penelitian. Sumber data sekunder berupa bukti catatan 

atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) 

yang terkait dengan penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, wawancara 

dilakukan dengan subyek dan informan penelitian . Observasi yang 

digunakan adalah observasi nonpartisipan dilakukan untuk memperoleh 

data terkait dengan upaya guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa 

dan faktor pendukung dan faktor penghambat guru dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang Kecamatan 

Cakranegara Kota Mataram. Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data terkait dengan penelitian ini. Didukung berupa foto-

foto  kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian. 
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Teknik analisis data kualitatif  yang digunakan adalah tehnik 

analisis data kualitatif yang dikembangan Miles dan Huberman “terdiri 

dari tiga komponen kegiatan yang saling terkait satu sama lain yaitu: 

reduksi data, (displya) data, dan penarikan kesimpulan” (sugiyono, 

2015:337). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

Berdasarkan serangkaian kegiatan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dengan menggunakan instrumen upaya guru dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa dan faktor pendukung serta faktor 

penghambat guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

1.1. Upaya Guru dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa MTs 

Qubbatul Islam Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota 

Mataram 

Berikut adalah deskripsi hasil wawancara dengan subyek dan 

informan penelitian, hasil observasi dan dokumentasi terkait dengan 

upaya guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa MTs Qubbatul Islam 

Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yang disajikan 

pada bagian ini meliputi penegakan peraturan, pemberian hukuman, 

pemberian penghargaan, dan konsisten guru.  

Upaya guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui 

penegakan peraturan yaitu guru menegakkan peraturan saat siswa di 

dalam kelas, peraturan tata tertib di luar kelas, peraturan tata tertib waktu 

belajar, peraturan tata tertib waktu sholat zuhur, dan  peraturan tata tertib 

berpakaian. Pemberikan hukuman diberikan kepada siswa yang tidak 

disiplin, dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyadarkan prilaku 

siswa yang berbuat salah agar selanjutnya tidak melakukan kesalahan 

lagi. Adapun bentuk hukuman yang diberikan oleh guru disesuaikan 

dengan tingkat kesalahan yang diperbuat. Bentuk hukaman berupa 

teguran secara lisan, sanksi dalam bentuk tindakan, pemanggilan orang 

tua/wali murid, hingga pemecatan.  

Pemberian penghargaan (reward) kepada siswa yang disiplin, 

dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi mereka untuk selalu bersikap 

disiplin serta menjadi motivasi untuk siswa yang lain untuk memperbaiki 

sikap mereka menjadi lebih baik. Adapun bentuk penghargaan yang 

diberikan oleh guru berupa pujian, penambahan nilai, dan pemberian 

hadiah-hadiah. kekonsistenan guru terlihat dalam menegakkan peraturan, 

memberikan motivasi untuk mendidiplinkan siswa. 

 

 

1.2. Faktor pendukung Guru dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa 

MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara 

Kota Mataram 

Faktor pendukung intern upaya guru dalam mendisiplinkan siswa 

MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang antara lain: (a) Keadaan fisik 
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siswa yang baik. Fisik siswa yang baik menjadi faktor pendukung dalam 

mendisiplinkan siswa, siswa yang sehat akan mudah menerima arahan 

yang diberikan guru. (b) Kesadaran anak yang ingin menjadi lebih baik.  

(c) Beberapa anak memiliki bakat dan minat yang baik.  

Sedangkan faktor pendukung ekstern upaya guru dalam 

mendisiplinkan siswa MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang antara lain: 

(a) Kerjasama antar guru yang terjalin dengan baik (b) Sarana dan 

prasarana sekolah yang memadai (c) Program sekolah berjalan dengan 

baik untuk mendisiplinkan siswa. 

1.3. Faktor penghambat Guru dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa 

MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara 

Kota Mataram 

Faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya guru dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang 

yaitu faktor intern (a) Masih ada siswa yang malas, (b) Masih ada siswa 

yang susah diatur. Sedangkan faktor eksternal (a) Berasal dari lingkungan 

keluarga (b) Pengaruh teman bermain siswa. 

2. PEMBAHASAN 

2.1. Upaya Guru dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Studi di MTs 

Qubbatul Islam Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota 

Mataram 

Dalam penyusunan tata tertib sebagai upaya guru mendisiplinkan 

siswa, guru membentuk panitia penyusunan tata tertib dimana yang 

menjadi penasehat dan pembinayaitu  kepala sekolah dan sebagai 

penanggungjawab wakil kepala sekolah  dan para guru. Adapun peraturan 

mengenai tata tertib di dalam kelas: (a) Siswa duduk yang rapi dan tertib 

selama proses belajar mengajar, (b) Menjalankan tugas dengan baik, 

tenang, dan tertib sesuai perintah bapak dan ibu guru yang mengajar, (c) 

Berdo’a sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, (d) Dilarang keluar 

sebelum bel istirahat berbunyi. 

Peraturan tata tertib di luar kelas: (a) Siswa dilarang keluar dari 

area madrasah, (b) Dilarang membuat keributan atau kegaduhan, (c) 

Menjaga kebersihan lingkungan madrasah, (d) Menjaga keamanan dan 

ketertiban di sekitar, (e) Dilarang membuka jilbab atau sepatu, (e) 

Menjaga kerapian dalam berpakaian.Peraturan mengenai tata tertib waktu 

belajar: (a) Hari senin-kamis masuk mulai pukul 07.15-14.00, (b) Hari 

jum’at masuk mulai pukul 07.00-11.15, (c) Hari sabtu masuk mulai pukul 

07.15-13.00 (d) Jam istirahat pukul 10.00. 

Peraturan tata tertib waktu sholat zuhur: (a) Shalat dzhur 

berjama’ah dilaksanakan pukul 13.00-13.20, (b) Selesai shalat, siswa-

siswi belajar kembali seperti biasa hingga pukul 14.00. Dan yang terakhir 

yaitu peraturan tata tertib dalam berpakaian : (a) Senin & selasa 

menggunakan seragam putih biru dan jilbab putih bagi perempuan, (b) 

Rabu & kamis menggunakan seragam khas dan jilbab hitam bagi 

perempuan, (c) Jum’at menggunakan seragam imtaq dan jilbab putih rok 
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putih bagi perempuan, (d) Sabtu seragam pramuka dan jilbab coklat bagi 

perempuan. 

Selanjutnya peraturan tersebut disosialisasikan kepada siswa, orang 

tua siswa, dan semua pihak sekolah. Sosialisasi dilakukan pada saat masa 

orientasi sekolah berakhir dimana siswa diberi tahu apa saja peraturan tata 

tertib yang harus dipatuhi selain itu siswa juga siswa diberikan photocopy 

peraturan tata tertib yang harus diperlihatkan kepada orang tua siswa 

untuk disetujui dan ditanda tangani sebagai wujud kesepakatan dan 

tanggungjawab bersama dalam membina kedisiplinan siswa. Sosialisasi 

kepada semua pihak sekolah dilakukan pada rapat setiap tahun ajaran 

baru. 

Pemberian hukuman diberikan kepada siswa yang tidak disiplin tujuannya 

untuk memberikan efek jera kepada siswa yang tidak disipln. Bentuk 

hukuman tahap pertama yang diberikan berupa teguran lisan.Dimana guru 

memberitahu bahwa tindakan yang dilakukan itu melanggar peraturan yang 

ada dan memberikan nasehat untuk tidak mengulangi perbuatan 

tersebut.Teguraan diberikan guru kepada siswa yang tingkat kesalahan yang 

dilakukan ringan. Bentuk hukuman tahap kedua berupa tindakan seperti 

sanksi, berupa siswa disuruh hormat bendera  selama 15 menit, menyapu 

halaman sekolah, dan lain-lain. Sanksi tindakan diberikan kepada siswa yang 

mengulangi kesalahan atau melanggar peraturan. 

Bentuk hukuman tahap ketiga berupa pemanggilan orang tua, pemanggilan 

orang tua bertujuan untuk memberitahu peraturan yang telah dilanggar oleh 

anak, sehingga orang tua dapat menasehati dan mengontrol tingkah laku 

siswa. Surat pemanggilan orang tua diberikan kepada siswa yang tingkat 

kesalahan yang dilakukan berat seperti berkelahi, melawan guru, dan 

melakukan melanggar peraturan berulang-ulang kali.Bentuk hukuman tahap 

keempat yaitu pemecatan, hukuman ini diberikan kepada siswa yang tingkat 

kesalahannya sudah tidak bisa ditolerir dan melakukan pelanggaran berulang 

kali. 

Pemberian penghargaan (reward) diberikan kepada siswa yang disiplin , 

dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi mereka untuk selalu bersikap 

disiplin serta menjadi motivasi untuk siswa yang lain untuk memperbaiki 

sikap mereka menjadi lebih baik. Adapun bentuk penghargaan yang diberikan 

oleh guru berupa pujian, penambahan nilai, dan pemberian hadiah-hadiah. 

Siswa yang disiplin biasanya diumumkan dihadapan siswa-siswa yang lainnya 

pada saat di dalam kelas maupun pada saat pengarahan pagi tujuannya agar 

siswa-siswa yang lain dapat termotivasi untuk mengikutinya. 

Konsistensi guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui 

pemberian motivasi berupa pengarahan setiap hari selasa, rabu, kamis dan 

sabtu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Seluruh siswa berbaris 

dilapangan sekolah untuk mendapatkan arahan dan pemberian motivasi terkait 

pembinaan akhlak siswa  yang dilaksanakan setiap hari selasa dan rabu 15 

menit sebelum jam pembelajaran pertama dimulai. Selanjutnya dilakukan 

evaluasi pada hari sabtu yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

kedisiplinan siswa. 
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PENUTUP 

1. SIMPULAN 

Upaya guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa MTs Qubbatul Islam 

Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yaitu dengan 

penegakan peraturan, pemberian hukuman, pemberian penghargaan (reward), 

dan konsistensi guru dalam memberikan motivasi untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa. 

Faktor pendukung internal upaya guru dalam meningkatkan kedisiplinan 

siswa MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota 

Mataram yaitu: (a) Keadaan fisik siswa yang baik, (b)Kesadaran anak yang 

ingin menjadi lebih baik, (c)Beberapa anak memiliki bakat dan minat yang 

baik. Sedangkan faktor pendukung eksternal upaya guru dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang Kecamatan 

Cakranegara Kota Mataram:(a) Kerjasama antar guru yang terjalin dengan 

baik, (b) Sarana dan prasarana sekolah yang memadai, (c) Program sekolah 

berjalan dengan baik untuk mendisiplinkan siswa. 

Faktor penghambat intern upaya guru dalam meningkatkan kedisiplinan 

siswa MTs Qubbatul Islam Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota 

Mataram yaituintern (a) Masih ada siswa yang malas, (b) Masih ada siswa 

yang susah diatur. Sedangkan faktor penghambat eksternal upaya guru dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa Mts Qubbatul Islam Karang Taliwang yaitu: 

(a) Siswa yang orang tuanya bercerai sehingga tidak yang mengawasi saat 

berada di luar sekolah, (b) Pengaruh teman bermain siswa yang sering bergaul 

dengan anak-anak yang tidak bersekolah sehingga siswa menjadi malas untuk 

sekolah. 

2. SARAN 

Beberapa saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Dalam upaya meningkatkan 

kedisiplinan siswa, sebaiknya dengan penegakan peraturan, pemberian 

hukuman, pemberian penghargaan (reward) dan konsistensi guru dalam 

mendisiplinkan siswa. (2) Kepada Kepala sekolah agar membuat program-

program sekolah yang dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. (3) Kepada 

guru diharapkan menjadi teladan bagi siswa, upaya dalam mendisiplinkan 

siswa terus ditingkatkan,serta kerja sama dengan dengan guru, orang tua 

siswa terus ditingkatkan dan diperluas agar dapat memperlancar upaya 

dalam mendisiplinkan siswa. (3) Kepada siswa diharapkan menanamkan 

sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. (4) Kepada orang tua siswa 

diharapkan untuk selalu mengontrol tingkah laku anak saat berada di 

rumah maupun di luar rumah. Serta menjalin komunikasi yang baik 

dengan para guru untuk mengetahui perkembangan anak saat anak berada 

di sekolah. 
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