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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) kebijakan kepala 
sekolah dalam membina kedisiplinan siswa, (2) faktor pendorong 
kebijakan kepala sekolah dalam membina kedisiplinan siswa, (3) faktor 
penghambat kebijakan kepala sekolah sekolah dalam membina 
kedisiplinan siswa, (4) bentuk sanksi yang diberikan kepada siswa yang 
tidak disiplin. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 
dengan metode deskriptif. Temuan dalam penelitian yaitu: 1) Kebijakan 
kepala sekolah MTs.  Al-Aziziyah Putra Gunungsari dalam membina 
kedisiplinan siswa antara lain: menerapkan tata tertib sekolah dan 
memberikan rewade  bagi yaitu  memberikan dorprize (hadiah), menyetor 
hafalan, pembebasan uang BP3 (uang bangunan), dan rekomendasi untuk 
melanjutkan ke sekolah favorit, 2)  faktor pendorong kebijakan kepala 
sekolah dalam membina kedisiplinan siswa antara lain: dari dalam sekolah 
(internal) dan dari luar sekolah (eksternal). 3) faktor penghambat 
kebijakan kepala sekolah dalam membina kedisiplinan siswa antara lain: 
internal siswa dan eksternal siswa, 4) bentuk sanksi yang diberikan kepada 
siswa yang tidak disiplin dari segi a) sanksi yang diberikan kepada siswa 
yang tidak mentaati peraturan sekolah antara lain: teguran lisan, surat 
perjanjian, dan memindahkan anak ke sekolah lain, b) sanksi yang 
diberikan kepada siswa yang tidak mengikuti kegiatan pelajaran di kelas 
(proses KBM) antara lain: mengulangi pembelajaran yang dia tidak ikuti 
(materi pembelajaran yang tertinggal), c) sanksi yang diberikan kepada 
siswa yang tidak mengerjakan tugas sekolah (PR) antara lain: diberikan 
tugas lagi, dan d) sanksi yang diberikan kepada siswa yang tidak 
bertanggung jawab antara lain: hukuman yang bersifat mendidik yang 
berupa diberikan tugas. 

 Kata Kunci: Kebijakan Kepala Sekolah, Kedisiplinan Siswa 
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ABSTRACK 

Purpose of the research is to describe: (1) leadership of policy to student in 
fostering discipline, (2) main factor of leadership of policy to student in 
fostering discipline, (3) inhibitor factor of headmaster policy to student in 
fostering discipline, (4) sanctions for undisciplin student. Research is 
using qualitative approach with descriptive methode. Result of this 
research is: 1) MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari headmaster policy to 
student in fostering discipline among others: Giving a dorprize, Quran 
memorize deposit,  free tuition, and future school recommended, 2) 
Headmaster policy pusher factor to student in fostering discipline: internal 
and external. 3) Headmaster policy inhibitor factor to student in fostering 
discipline : internal and external. 4) sanction for undiscipline student, a) 
sanction for student who breaking rules of  school among others: oral 
rebuke, agreement letter, and moving student to another school, b) 
sanction for student who skip the class: repeat the class when it skip, c) 
sanction for student who don’t get the home work: get another 
homework,and d) sanction fot student who don’t have responsibility: get 
educational punishment. 

Keyword : Haedmaster Policy, Student Discipline 

 

PENDAHULUAN 

Kepemimpinan pada hakikatnya merupakan fungsi inti dalam 
proses manajemen. Keberhasilan sekolah dalam melaksanakan apa yang 
telah direncanakan atau diorganisasikan perlu didukung dengan 
kemampuan  kepemimpinan seorang kepala sekolah. Kepala sekolah pada 
dasarnya harus dapat mengelola sekolahnya agar berkembang maju dari 
waktu kewaktu. Mengutip  pernyataan  dari  Durkheim tahun 1990 hal. 35 
(jurnal. Debora Simanungkalit. 2015)  yang menyebutkan bahwa disiplin 
mempunyai tujuan ganda yaitu “untuk mengembangkan suatu keteraturan 
tertentu  dalam  tindak-tindak  manusia  dan  memberikan  suatu  sasaran  
tertentu yang  sekaligus  juga  membatasi  cakrawalanya”. Lebih lanjut 
dijelaskan menurut  Rimm  tahun 2003 hal. 47 (jurnal. Sumiatun. 2017) 
mengungkapkan bahwa disiplin mempunyai tujuan “untuk mengarahkan 
anak agar mereka  belajar  mengenai  hal-hal  baik  yang  merupakan  
persiapan  bagi  masa dewasa,  saat  mereka  sangat  bergantung  pada  
disiplin  diri”.    

Akan tetapi pada kenyataan sekarang ini, masih banyak lembaga 
pendidikan pada umumnya yang memiliki siswa yang sikap 
kedisiplinannya yang masih rendah. Hal ini berbeda dengan MTs. Al-
Aziziyah Putra Gunungsari yang siswanya memiliki sikap kedisiplinan 
yang baik ini berdasarkan  hasil  pengamatan  selama  melaksanakan  
Praktik  Pengalaman Lapangan di MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari 
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pada tanggal 8 Agustus-16 Desember 2017. Meskipun ada beberapa siswa 
yang masih tidak beridsiplin seperti yang dikatakan oleh Bapak Sahnan, 
S.Pd selaku waka kesiswaan di MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari 
mengungkapkan penyebeb beberapa siswa yang tidak berdisiplin itu, 
karena adanya perbedaan peraturan dari masing-masing asrama tempat 
tinggal siswa.  

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi disiplin seseorang, 
adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk disiplin 
individu menurut Tu’u  (2004: 48-49) yaitu sebagai berikut: 

“(1) kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap 
penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya, selain itu kesadaran 
diri menjadi motif kuat terwujudnya disiplin; (2)  pengikutan  dan  
ketaatan  sebagai  langkah  penerapan  dan  praktik  atas peraturan-
peraturan yang mengatur individunya; (3)  alat  pendidikan  untuk  
mempengaruhi,  mengubah,  membina,  dan membentuk perilaku yang 
sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan; (4)  hukuman 
sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang salah 
sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan”.   

 Lebih lanjut Tu’u (2004:49-50) mengemukakan faktor-faktor 
lainnya yang juga mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan disiplin 
yaitu:“(1) teladan; (2) lingkungan berdisiplin; dan (3) latihan berdisiplin”.  

Mengacu pada teori tersebut serta fenomena  yang  terjadi  di MTs. 
Al-Aziziyah Putra Gunungsari dapat  dikatakan  bahwa  tingginya  
kesadaran siswa dalam berdisiplin di sekolah  dipengaruhi  dari  faktor  
kesadaran diri. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian 
terkait dengan judul “kebijakan kepala sekolah dalam membina 
kedisiplinan siswa”. Karena salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  
untuk  meningkatkan  disiplin  siswa adalah dengan menggunakan 
kebijakan kepala sekolah. Karena kebijakan adalah aturan tertulis yang 
merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang 
mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru. 

Berdasarakan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “1).bagaimana 
kebijakan kepAla sekolah dalam  membina kedisiplinan siswa?; 2) apa 
faktor  pendorong dan penghambat kebijkan kepala sekolah dalam 
membina kedisiplinan siswa ( studi di MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari 
Kabupaten Lombok Barat)?Kemudia dari rumusan masalah tersebut maka 
dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengetahui kebijakan 
kepala sekolah dalam membina kedisiplinan siswa; 2) mengetahui faktor 
pendorong kebijakan kepala sekolah dalam membina kedisiplinan siswa; 
3) mengetahui faktor penghambat kebijakan kepala sekolah dalam 
membina kedisiplinan siswa; dan 4) mengetahui bentuk sanksi yang 
diberikan kepada siswa yang tidak disiplin. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penedekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif, karena penelitian ini akan mendeskripsikan atau 
menggambarkan secara mendalam tentang kebijakan kepala sekolah dalam 
membina kedisiplinan siswa serta faktor pendorong dan penghambat 
kebijakan kepala sekolah dalam membina kesiplinan siswa di MTs. Al-
Aziziyah Putra Gunungsari. Tempat penelitian ini dilakukan di MTs. Al-
Aziziyah Putra Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok 
Barat. Penelitian ini telah dilaksanakan mulai bulan Juli sampai September 
Tahun 2018. 

Subyek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah MTs.Al-
Aziziyah Putra gunungsari. Dan Informan dalam penelitian ini adalah 
waka kesiswaan, waka kurikulum, dan guru,. Selain informan-informan 
diatas untuk melengkapai data penelitian, peneliti juga memilih siswa 
MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari. Sampel penelitian ini adalah siswa 
MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari. Sampel peneltian ditentukan dengan 
menggunakan purposive sampling, dengan pertimbangan-pertimbangan 
dari peneliti bahwa orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang 
kita harapkan atau mungkin dia sebagai ketua sehingga memudahkan 
peneliti menjelajah objek/situasi social yang diteliti. 

 
Tehnik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data. Adapun tehnik pengumpulan data yang 
digunakan oleh peneliti adalah: Teknik wawancara adalah “suatu kegiatan 
komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Di samping akan 
mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan 
informasi yang penting” (Black dan Champion,2009:306). Wawancara 
dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara 
wawancara langsung dengan kepala sekolah MTs. Al-Aziziyah Putra 
Gunungsari sebagai subyek dan waka kesiswaan dan waka kurikulum 
sebagai informan, menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun 
sebelumnya untuk mengetahui kebijakan kepala sekolah dalam membina 
kedisiplinan siswa. Tehnik observasi diartikan “sebagai pengamatan dan 
peralatan (seperti catatan pertanyaan, alat tulis, alat perekam, dan lain-lain) 
secara sistematika terhadap gejala yang nampak pada obyek peneliti” 
(Nawawi,2007:100). Tehnik dokumentasi Menurut (Arikunto,2006:231) 
dokumentasi adalah “data berupa catatan-catatan, buku-buku, dan lain-lain, 
sehingga dapat menjadi infomasi tambahan untuk melengkapi data yang 
dibutuhkan”. 

langkah-langkah dalam analisis data yaitu: Reduksi data (data 
reduction) merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian dan 
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 
lapangan. Adapun langkah-langkah uji keabsahan data  aadalah 
pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain 
digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada 
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penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan 
sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan 
penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). 

 

 HASIL PENELITIAN  

Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Membina Kedisiplinan Siswa Di 
MTs.Al-Aziziyah Putra Gunungsari 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek dan informan 
penelitian menunjukkan bahwa MTs.Al-Aziziyah Putra Gunungsari 
menerapkan kebijakan dengan menerapkan tata tertib sekolah dan 
memberikan rewade dalam membina kedisiplinan siswa. Seperti yang 
dituturkan oleh subyek (H.M. Sidki Abbas, M.Pd) selaku kepala sekolah 
bahwa : “Dengan menerapkan tata tertib sekolah yang berlaku kepada 
siswa-siswa dari awal semester. Adapun Rewade yang diberikan kepada 
kepada siswa kami berikan dorpres yang berupa beasiswa, pemberian 
tunai, gratis SPP dan  jalan-jalan ke luar daerah. Selain itu juga, kami 
mengharuskan untuk menyetor hapalan, siswa yang miskin boleh tidak 
bayar BP3 dan siswa kami berikan rekomendasi untuk melanjutkan ke 
sekolah paforit”.(wawancara 26 September 2018). Sementara itu informan  
(Azroini, S.Pd) selaku waka kurikulum menuturkan: “Kami menerapkan 
peraturan sekolah kepada siswa.  Siswa yang datang tepat waktu dan tidak 
pernah melanggar peraturan sekolah serta berprestasi di berikan hadiah 
berupa uang, SPP gratis maupun besiswa terhadap siswa tersebut. Selain 
itu juga terdapat beberapa hal untuk membuat siswa taat peraturan, 
pertama siswa yang masih terlambat diberikan hukumun untuk menyetor 
hafalan, hal ini dimaksudkan supaya anak tidak lagi terlambat ke sekolah 
dan juga untuk mengecek hafalan mereka, kedua bagi siswa yang 
berprestasi kami rekomendasikan untuk melanjutkan ke sekolah 
favorit”.(wawancara 29 September 2018) 

 
Faktor Pendorong Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Membina 
Disiplinan Siswa Di MTs.Al-Aziziyah Putra Gunungsari 
 Faktor yang mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam 
membina kedisiplinan siswa, yakni factor pendorong. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan subyek dan informan penelitian Seperti yang 
dituturkan oleh subyek (H.M. Sidki Abbas, M.Pd) selaku kepala sekolah 
bahwa : “Faktor pendorong kebijakan yang saya ambil, ada berupa internal 
sekolah dan eksternal sekolah. Internal sekolah ini seperti sarana dan 
prasaran yang cukup mendukung dalam membuat kebijakan untuk 
mendisiplinkan siswa (santri). Sedangkan eksternal sekolah adanya 
dukuingan dari orang tua santri dan masayarakt untuk membantu 
pembinaan kedisiplinan mereka” ”.(wawancara 26 September 2018). 
Sementara itu informan  (Azroini, S.Pd) selaku waka kurikulum 
menuturkan “Pendorong secara internal dan eksternal dalam pembinaan 
kedisiplinan siswa” (wawancara 29 September 2018). 
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Faktor Penghambat Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Membina 
Disiplinan Siswa Di MTs.Al-Aziziyah Putra Gunungsari 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek dan informan 
penelitian Seperti yang dituturkan oleh subyek (H.M. Sidki Abbas, M.Pd) 
selaku kepala sekolah bahwa :“Kendalanya ada pengaruh internal siswa 
dan eksternal siswa. Kalau internalnya, anak-anak  yang nakal menolak 
kita terlalu dipaksa, sementara kalau eksternal  siswa ada wali murid yang 
beranggapan anaknya terlalu diatur, anaknya di didik kayak militer dan 
adapun kendala saya selaku kepala sekolah di kontroling. Di sisi lain, 
kendala yang saya hadapi yakni kurang patuhnya terhadap kediplinan 
terutama siswa yang pulang pergi (tidak mondok di asrama)”. 
”.(wawancara 26 September 2018). Sementara itu informan  (Azroini, 
S.Pd) selaku waka kurikulum menuturkan “Kendala yang dihadapi sekolah 
dalam pembinaan kedisiplinan siswadisini adanya pengaruh internal dan 
eksternal siswa. Faktor internal, adanya rasa malas untuk mengikuti tata 
tertib di sekolah, dan cenderung tidak mau dipaksa, sedangkan faktor 
eksternal siswa adanya pengaruh dari temen-temen siswa yang tidak 
mengikuti tata tertib sekolah, selain itu orang tua mereka jug beranggapan 
anaknya terlalu diatur” (wawancara 29 September 2018). 

 
Bentuk Sanksi Yang Diberikan Kepada Siswa Yang Tidak Disiplin Di 
MTs.Al-Aziziyah Putra Gunungsari 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek dan informan 
penelitian Seperti yang dituturkan oleh subyek (H.M. Sidki Abbas, M.Pd) 
selaku kepala sekolah bahwa : “Adapun bentuk sanksi yang di berikan 
bagi siswa yang tidak mentaati peraturan sekolah yaitu: menegur secara 
lisan, adapun teguran ini terdiri dari tiga tahap, teguran pertama secara 
lisan, teguran kedua, dan teguran ketiga. Setelah dilakukan teguran 
satu,dua, dan tiga siswa tersebut masih saja melakukan kesalahan yang 
sama tidak ada perubahan sama sekali, disini kami memberikan peringatan 
kepada siswa tersebut dengan memberikan surat perjanjian dengan 
bekerjasama dengan BP. Akan tetapi kalau sudah surat perjanjian sudah 
tidak di patuhi, maka kami mengambil langkah lebih lanjut yakni 
memindahkan anak tersebut ke sekolah lain tanpa memberhentikannya 
sebab ini wajib belajar 9 tahun anak tidak boleh diberhentikan”. 
”.(wawancara 26 September 2018). Sementara itu informan  (Azroini, 
S.Pd) selaku waka kurikulum menuturkan “Sanksinya tentu saja diberikan 
teguran lisan terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan, seandainya 
dia mengulangi lagi maka diberikan surat perjanjian dan seandainya dia 
mengulangi lagi kesalahan yang sama, maka akan dipindahkan ke sekolah 
lain” (wawancara 29 September 2018). 
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PEMBAHASAN 

Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Membina Kedisiplinan Siswa Di 
MTs.Al-Aziziyah Putra Gunungsari 

1. Menerapkan Tata Tertib Sekolah 
Kebijakan kepala sekolah yang dilakukan di MTs. Al-Aziziyah 

Putra Gunungsari adalah dengan menerapkan tata tertib yang berlaku di 
sekolah. Yang dimana tata tertib sekolah merupakan sekumpulan aturan-
aturan  yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah. 
Selain itu juga, terdapat bentuk rewade yang diberikan bagi siswa baik 
yang berdisiplin maupun tidak berdisiplin, antara lain: 

a. Memberikan Dorprize (Hadiah) 
Kebijakan kepala sekolah yang dilakukan oleh MTs. Al-

Aziziyah Putra Gunungsari seperti: pemberian beasiswa, pemberian 
tunai, gratis SPP, dan Jalan-jalan ke luar daerah. 

2. Menyetor Hafalan 
Kebijakan kepala sekolahdalam membina kedisiplinan siswa 

di MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari selain dengan memberikan 
dorprize kepada anak didiknya juga memberikan kebijakan berupa 
menyetor hafalan Al-Qur’an bagi siswa yang datang terlambat ke 
sekolah. 

3. Pembebasan Uang BP3 (Uang Bangunan) 
Kebijakan kepala sekolah dalam membina kedisiplinan siswa 

di MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari selain dengan memberikan 
dorprize dan menyetor hafalan juga memberikan kebijakan berupa 
boleh tidak bayar BP3 (uang pembangunan). 

4. Rekomendasi Untuk Melanjutkan Ke Sekolah Favorit 
Kebijakan kepala sekolah dalam membina kedisiplinan siswa 

di MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari selain dengan memberikan 
dorprize, menyetor hafalan, dan boleh tidak bayar BP3 juga 
memberikan kebijakan berupa rekomendasi untuk melanjutkan ke 
sekolah favorit. 

 
Faktor Pendorong Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Membina 
Disiplinan Siswa Di MTs.Al-Aziziyah Putra Gunungsari 
1. Dari Dalam Sekolah (Internal) 

Proses kebijakan kepala sekolah yang dilakukan terhadap 
pembinaan kedisiplinan siswa akan berjalan baik dengan adanya 
dukungan dari dalam sekolah (internal). Faktor pendorong 
terlaksananya kebijakan kepala sekolah dalam membina kedisiplinan 
siswa antara lain :1) sarana dan prasarana yang cukup menunjang 
terlaksananya pembinaan kedisiplinan siswa, 2) kualitas program 
kebijakan yang cukup efektif, 3) kualitas sumber daya manusia yang 
ada dalam menunjang kebijakan pemimpin (kepala sekolah) di MTs. 
Al-Aziziyah Putra Gunungsari. 
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2. Dari Luar Sekolah (Eksternal) 

Selain itu, terdapat juga faktor pendorong (eksternal) 
terlaksananya kebijakan kepala sekolah dalam membina kedisiplinan 
siswa antara lain: 1) dukungan dari orang tua, 2) adanya motivasi dari 
pihak kepala sekolah dan guru di MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari, 
3) adanya dukungan dari pihak pondok (pengasuh) dalam pembinaan 
kedisiplinan siswa, 4) masyarakat dan lingkungan. 

 
Faktor Penghambat Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Membina 
Kedisiplinan Siswa Di MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari 
1. Internal Siswa 

Faktor  internal siswa merupakan salah satu faktor penghambat 
kebijakan kepala sekolah dalam membina kedisiplinan siswa. Faktor 
internal siswa merupakan faktor yang timbul dari dalam diri siswa 
yang bisa mempengaruhi tingkah lakunya, baik faktor tersebut bersifat 
ke kondisi jasmani (fisiologi) maupun rohani siswa (psikologis).   

2. Eksternal Siswa 
Selain faktor internal siswa, terdapat juga faktor eksternal 

siswa yang menjadi faktor penghambat kebijakan kepala sekolah  
dalam membina kedisiplinan siswa. Faktor eksternal siswa merupakan 
kondisi lingkungan di sekitar siswa, seperti lingkungan sosial baik dari 
lingkungan kelurga, guru, masyarakat, teman, dan lingungan non-
sosial baik dari lingkungan rumah dan sekolah. 

 
Bentuk Sanksi Yang Diberikan Kepada Siswa Yang Tidak Disiplin Di 
MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari 

Bentuk sanksi yang diberikan kepada siswa yang tidak disiplin baik 
dari segi sanksi yang diberikan kepada siswa yang tidak mentaati peraturan 
sekolah, sanksi yang diberikan kepada siswa yang tidak mengikuti 
kegiatan pelajaran di kelas (proses KBM), sanksi yang diberikan kepada 
siswa yang tidak mengerjakan tugas sekolah (PR), dan sanksi yang 
diberikan kepada siswa yang tidak bertanggung jawab. Sanksi yang 
diberikan kepada siswa yang tidak mentaati peraturan sekolah seperti: 
teguran lisan (pertama, kedua, dan ketiga), surat perjanjian, dan 
memindahkan anak ke sekolah lain. Selanjutnya sanksi yang diberikan 
kepada siswa yang tidak mengikuti kegiatan pelajaran di kelas (proses 
KBM) seperti: mengulangi pembelajaran yang dia tidak ikuti (materi 
pembelajaran yang tertinggal), baik dengan cara meminta bantuan kepada 
temennya untuk mengajarinya dan mengcopy pelajaran, sedangkan sanksi 
yang diberikan kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas sekolah (PR) 
seperti: diberikan tugas lagi dengan bimbingan guru mata pelajaran, dan 
sanksi yang diberikan kepada siswa yang tidak bertanggung jawab seperti: 
hukuman yang bersifat mendidik yang berupa diberikan tugas 
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PENUTUP  
Simpulan  

Pelaksanaan kebijakan kepala sekolah dalam membina kedisiplinan 
siswa di MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari sudah berjalan dengan baik 
terhadap perubahan tingkah laku siswa (santri). Kebijakan kepala sekolah 
yang diterapkan yakni dengan menerapkan tata tertib sekolah dan 
memberikan rewade  bagi siswa baik yang berdisiplin maupun yang tidak 
berdisiplin berupa dorprize (hadiah), menyetor hafalan, pembebasan uang 
BP3 (uang bangunan), dan rekomendasi untuk melanjutkan ke sekolah 
favorit. Menerapkan tata tertib sekolah mencakup: 1) kehadiran di kelas, 2) 
absen, 3) seragam madrasah, 4) perhiasan, rambut, dan kuku, 5) perkelahian, 
perbuatan asusila, dan pencurian, dan 6) rokok, narkoba, film, bacaan, judi, 
senjata tajam, petasan dan handphone. Adapun rewade kepala sekolah yang 
memberikan dorprize (hadiah) dilakukan dengan: 1) pemberian beasiswa, 2) 
pemberian tunai, 3) gratis SPP, dan 4) jalan-jalan ke luar daerah. Kebijakan 
pemimpin (kepal sekolah) yang dilakukan sudah memperlihatkan 
keberhasilan dengan perubahan prilaku dan akhlaq siswa (santri) yang 
mengikuti pembinaan kedisiplinan. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian 
besar siswa (santri) menyesali perbuatan mereka dan tidak lagi mengulangi 
tindak yang melanggar tata tertib sekolah, selain itu juga perubahan tingkah 
laku siswa (santri) sangat signitfikan dengan mereka lebih taat terhadap tata 
tertib yang berlaku di sekolah dan taat terhadap kebijakan yang berlaku.  

Faktor pendorong kebijakan kepala sekolah dalam membina 
kedisiplinan siswa  di MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari yakni dari dalam 
sekolah (internal) dan dari luar sekolah (eksternal). Dari dalam sekolah 
(internal) seperti: 1) prasarana yang cukup menunjang terlaksananya 
pembinaan kedisiplinan siswa, 2) kualitas program kebijakan yang cukup 
efektif, 3) kualitas sumber daya manusia yang ada dalam menunjang 
kebijakan pemimpin (kepala sekolah) di MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari. 
Sedangkan dari dalam sekolah (internal) seperti: 1) dukungan dari orang tua, 
2) tersediannya sarana dan prasarana yang lengkap dalam proses pembinaan 
kedisiplinan siswa, 3) adanya motivasi dari pihak kepala sekolah dan guru di 
MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari, 4) adanya dukungan dari pihak pondok 
(pengasuh) dalam pembinaan kedisiplinan siswa, 5) masyarakat dan 
lingkungan. 

Faktor penghambat kebijakan kepala sekolah dalam membina 
kedisiplinan siswa  di MTs. Al-Aziziyah Putra Gunungsari yakni internal 
siswa dan eksternal siswa. Internal siswa seperti: kondisi jasmani (fisiologi) 
dan rohani siswa (psikologis). Sedangkan eksternal siswa seperti: lingkungan 
sosial dan lingkungan non-sosial. 

Bentuk sanksi yang diberikan kepada siswa yang tidak disiplin baik 
dari segi sanksi yang diberikan kepada siswa yang tidak mentaati peraturan 
sekolah, sanksi yang diberikan kepada siswa yang tidak mengikuti kegiatan 
pelajaran di kelas (proses KBM), sanksi yang diberikan kepada siswa yang 
tidak mengerjakan tugas sekolah (PR), dan sanksi yang diberikan kepada 
siswa yang tidak bertanggung jawab. Sanksi yang diberikan kepada siswa 
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yang tidak mentaati peraturan sekolah seperti: teguran lisan (pertama, kedua, 
dan ketiga), surat perjanjian, dan memindahkan anak ke sekolah lain. 
Selanjutnya sanksi yang diberikan kepada siswa yang tidak mengikuti 
kegiatan pelajaran di kelas (proses KBM) seperti: mengulangi pembelajaran 
yang dia tidak ikuti (materi pembelajaran yang tertinggal), baik dengan cara 
meminta bantuan kepada temennya untuk mengajarinya dan mengcopy 
pelajaran, sedangkan sanksi yang diberikan kepada siswa yang tidak 
mengerjakan tugas sekolah (PR) seperti: diberikan tugas lagi dengan 
bimbingan guru mata pelajaran, dan sanksi yang diberikan kepada siswa yang 
tidak bertanggung jawab seperti: hukuman yang bersifat mendidik yang 
berupa diberikan tugas.  

Saran  
Karena masih banyaknya orang tua/wali murid yang kurang 

mengetahui tentang kebijakan kepala sekolah dalam membina kedisiplinan 
siswa, maka diharapkan mensosialisasi bentuk kebijakan kepala sekolah 
dalam membina kedisiplinan siswa, sehingga orang tua/wali murid dapat ikut 
berperan dalam pelaksanaan kebijakan kepala sekolah dalam membina 
kedisiplinan siswa serta mencegah terjadinya tindak yang melanggar tata 
tertib sekolah yang dilakukannya. 

Diharapkan kepada Orang tua/wali murid untuk ikut bekerjasama 
dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan kebijakan kepala sekolah dalam 
membina kedisiplinan siswa. Karean siswa (santri) tidak boleh dipandang 
sebelah mata meski telah melakukan tindak yang melanggar tata tertib 
sekolah, karena siswa (santri)  tetaplah siswa (santri) yang membutuhkan 
pembinaan dan pengarahan dari kepala sekolah, guru, dan orang tua/wali 
murid. 
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