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ABSTRAK 

 

PENEGAKAN KEDISIPLINAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI 

PENDIDIKAN KARAKTER SISWA DI SEKOLAH 

 (Studi Kasus di SMP Negeri 4 Tawang Sari, Kecamatan Tawang Sari, 

 Kabupaten Sukoharjo) 

 

Wahyu Tri Hastuti A220080086, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  

Surakarta, 2012, xv + 80 halaman  

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penegakan kedisiplinan 

dalam rangka implementasi pendidikan karakter siswa di sekolah SMP Negeri 4 

Tawangsari, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Jumlah siswa SMP 

Negeri 4 Tawang Sari adalah 397. data penelitian ini dikumpulkan melalui 

infoman atau nara sumber, tempat dan peristiwa, serta arsip atau dokumen. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan 

observasi. Prosedur dalam  penelitian ini terdapat lima tahap yaitu pra lapangan, 

penelitian lapangan, observasi, analisis data, dan analisis dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pelanggaran penegakan 

kedisiplinan dalam rangka implementasi pendidikan karakter yang sering 

dilakukan siswa berupa pelanggaran terhadap peraturan tata tertib seklah, meliputi 

siswa tidak memakai seragam sesuai ketentuan (44,8%), terlambat masuk sekolah 

(43,07%), tidak masuk tanpa keterangan (23,6%), terlambat masuk sekolah 

(36,5%), tidak mengumpulkan tugas mata pelajaran (25,7%), tidak membawa 

buku saku ((31,4%), membawa Hp ke sekolah (26,9%). 

Upaya dalam penegakan kedisiplinan dalam rangka implementasi 

pendidikan karakter siswa di sekolah diantaranya memanggil wali murid ke 

sekolah, dan mendapat teguran dan hukuman dari pihak sekolah. Kendala dalam 

penegakan kedisiplinan dalam rangka implementasi pendidikan karakter  siswa di 

sekolah karena banyaknya siswa yang melanggar kedisiplinan dan peraturan 

sekolah, dalam penanganan belum ada prosedur yang tepat untuk menangani 

bentuk-bentuk pelanggaran kedisiplinan siswa, guru kurang memahami 

karakteristik siswanya, kurangnya komunikasi antara guru dan siswa, guru dalam 

menangani pelanggaran kedisiplin berbeda-beda. Solusi yang dilakukan sekolah 

dalam rangka penegakan kedisiplinan siswa, guru harus lebih tegas dalam 

menerapkan peraturan dan kedisiplinan, apabila ada siswa yang melanggar 

peraturan harus dikenakan sanksi, guru harus memahami karakteristik siswanya, 

sosialisasi antara guru dan siswa harus terjalin dengan baik, Setiap hari senin 

sekolah mengadakan upacara rutin dengan tujuan agar siswa lebih disiplin, 

diadakan razia setiap setengah bulan sekali. 

 

Kata Kunci:   penegakan kedisiplinan, pelanggaran terhadap peraturan dan tata 

tertib, siswa.
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1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha pembinaan kepribadian dan 

kemajuan manusia baik jasmani maupun rohani. Pendidikan merupakan 

proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Hasil 

pendidikan dianggap tinggi mutunya apabila kemampuannya baik dalam 

lembaga pendidikan yang lebih tinggi maupun dalam masyarakat. Sebagai 

upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, 

Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan grand design 

pendidikan karakter untuk setiap jalur,  jenjang, dan jenis satuan 

pendidikan. Grand design menjadi rujukan konseptual dan operasional 

pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang 

pendidikan. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah 

“bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, 

tabiat, temperamen, watak”. Karakter dimaknai sebagai cara berperilaku 

yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik 

adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusanya. Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

sebagaimana dikutip Tunggal (2003:7) disebutkan mengenai fungsi dan 

tujuan Pendidikan Nasional sebagai berikut:  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak  serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

TuhanYang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.  

Pendidikan menduduki posisi penting untuk menuju perkembangan 

dan kemajuan suatu bangsa sehingga tujuan pendidikan nasional di atas 
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akan dapat tercapai apabila ada tanggung jawab dari semua pihak baik 

murid, orang tua, guru, pemerintah, lembaga pendidikan (sekolah) serta 

masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab dari salah satu pihak 

saja melainkan semua pihak juga harus terlibat. Begitu juga dengan 

pemerintah Indonesia, pembangunan di bidang pendidikan juga selalu 

ditingkatkan. 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, adanya program wajib belajar sembilan tahun, pemberian 

beasiswa bagi siswa yang berprestasi, pemberian subsidi sarana dan 

prasarana oleh pemerintah diberbagai sekolah, digalakkannya program 

disiplin nasional dan masih banyak lagi. Semua bentuk perhatian dan 

usaha pemerintah tersebut dilaksanakan dan ditetapkan dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, sehingga melalui usaha yang 

telah ditempuh dapat menghasilkan insan-insan pembangunan yang 

berkualitas dan mengikuti kemajuan diberbagai sektor pembangunan. 

Pendidikan sebagai usaha yang disengaja dan terencana 

untuk membantu potensi dan kemampuan anak tidak hanya menjadi 

tanggungjawab pemerintah, melainkan juga orang tua, sekolah, dan 

masyarakat. Lingkungan keluarga yaitu ayah dan ibu yang sebenarnya 

memiliki tanggung jawab dan berperan sebagai pendidik paling utama dari 

anak-anaknya, pemberi dukungan pertama untuk belajar di rumah, 

memperhatikan kebutuhan sekolah anak, menyediakan peralatan dan 

fasilitas pendidikan anak dan lain-lain. Namun menyadari bahwa orang tua 

tidak mungkin sanggup mendidik dengan segala ilmu pengetahuan yang 

diperlukan untuk bekal hidup anaknya, maka usaha pendidikan dalam 

keluarga perlu dibantu. Berkaitan dengan hal ini, perlu adanya suatu 

lembaga yang membantu orang tua dalam usaha mendidik anak-anaknya. 

Usaha untuk membantu pendidikan tersebut, akhirnya diusahakan dengan 

membentuk suatu lembaga pendidikan. Pembentukan lembaga pendidikan, 

ada yang diusahakan oleh pemerintah dan ada juga yang diusahakan oleh 

swasta. 
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Sekolah adalah salah satu lembaga yang bertugas untuk 

membentuk kepribadian siswa. Sekolah merupakan tempat terjadinya 

proses pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

diharapkan, manusia yang berkualitas. Sekolah juga bertugas membentuk 

kepribadian siswa agar mempunyai kepribadian yang luhur, mulia serta 

berdisiplin tinggi. Sekolah menengah atas sebagai salah satu lembaga 

pendidikan formal merupakan sekolah yang sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan pribadi siswa. Sesuai dengan kenyataan sehari-hari dijumpai 

siswa yang tidak disiplin dan menyimpang dari norma. Permasalahan-

permasalahan tersebut tentu mengganggu proses belajar-mengajar. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibentuklah suatu 

peraturan yang berfungsi untuk membentuk kedisiplinan yaitu tata tertib 

sekolah. Disiplin termasuk ke dalam salah satu faktor pribadi yang dapat 

mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa. Disiplin dalam keluarga 

memiliki peranan penting dalam memberikan keyakinan agama, nilai 

budaya yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan siswa. 

Ada tiga kelompok siswa yang memprihatinkan orang tua masyarakat, dan 

sekolah antara lain anak putus sekolah, siswa yang kurang berprestasi dan 

melanggar tata tertib sekolah. Setiap siswa menimbulkan kekecewaan 

pada staf sekolah karena perilaku yang nampaknya tidak rasional. Ketiga 

masalah ini biasanya akibat dari masalah-masalah yang kompleks dari 

kehidupan siswa-siswa dan untuk memperbaikinya bukan pekerjaan yang 

mudah. Masalah ini telah disadari oleh para guru bahwa di dalam konteks 

hubungan yang ditandai dengan penerimaan, kekeluargaan dan non 

evaluasi bahwa siswa-siswa ini sanggup untuk melihat dirinya dan untuk 

memulai memperbaiki pola hidupnya yang masih kacau. Penelitian yang 

maksimal tentang cara-cara sekolah dapat membantu siswa dalam 

menyesuaikan diri dengan baik terhadap aturan yang sudah diterapkan di 

lingkup sekolah. Dalam suatu masyarakat sekolah, para siswa harus 

mampu mengendalikan keinginan-keinginan pribadinya masing-masing, 

dengan kata lain siswa harus mengikuti dengan baik tata perilaku yang 
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telah ditetapkan oleh sekolah. Keterampilan siswa dalam mendisiplinkan 

diri dengan baik merupakan hal penting bagi mereka, namun tingkat 

disiplin setiap siswa dalam mengembangkan penerimaan dan kepatuhan 

tehadap peraturan sekolah berbeda-beda. Untuk mengatasi hal tersebut 

setiap sekolah menerapkan beberapa sanksi untuk memperbaiki perilaku-

perilaku para siswa. Sebagaimana diketahui peranan guru sebaiknya tidak 

pada perilaku menghukum siswa. Guru yang sering menghukum siswa 

dapat mengganggu hubungan kepercayaan dan berbagai informasi yang 

diperlukan dari siswa. Hal ini secara langsung akan merusak profesi 

kependidikan di sekolah. Menurut Nursisto dalam 

(tarmizi.wordpress.com) mengemukakan bahwa “masalah kedisiplinan 

siswa menjadi sangat berarti bagi kemajuan sekolah”. Di sekolah yang 

tertib akan selalu menciptakan proses pembelajaran yang baik. Sebaliknya, 

pada sekolah yang tidak tertib kondisinya akan jauh berbeda. Pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi sudah dianggap biasa dan untuk memperbaiki 

keadaan yang demikian tidaklah mudah. Hal ini diperlukan kerja keras 

dari berbagai pihak untuk mengubahnya, sehingga berbagai jenis 

pelanggaran terhadap tata tertib sekolah tersebut perlu dicegah. 

Hal ini dapat dilihat pada SMP Negeri 4 Tawang Sari. Beberapa 

dari siswa banyak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pelajar yang 

ditunjukkan dalam sikap dan tindakannya seperti, terlambat masuk 

sekolah, ramai di kelas saat guru menjelaskan, melalaikan tugas yang 

diberikan guru, melanggar tata tertib sekolah, membolos, yang 

kesemuanya itu mencerminkan kurangnya disiplin belajar siswa, 

menyontek saat ujian. Salah satu hal yang mendasari disiplin belajar siswa 

adalah timbulnya kesadaran siswa untuk mau melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas-tugas belajarnya dengan baik, sesuai dengan 

tanggungjawabnya sebagai pelajar. Tanggung jawab pendidikan 

dibebankan pada mata pelajaran tertentu, salah satu mata pelajaran untuk 

membantu membentuk karakter siswa di sekolah adalah Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn). Siswa yang berkarakter baik adalah siswa yang 
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dapat membuat keputusan, siap mempertanggungjawabkan setiap akibat 

dari keputusannya dan selalu disiplin dalam lingkup sekolah. Faktor 

kedisiplinan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas sekolah 

serta memperbaiki karakter  siswa dengan meminimalisir perilaku negatif 

siswa dari pelanggaran tingkat ringan sampai dengan pelanggaran tingkat 

tinggi, seperti kasus membolos, perkelahian, nyontek, pemalakan, 

pencurian dan bentuk-bentuk penyimpangan perilaku lainnya. Semua itu 

membutuhkan upaya pencegahan dan penanggulanggannya, dan di sinilah 

arti penting penegakan disiplin di sekolah. 

Agar pelaksanaan disiplin sekolah dapat berjalan efektif maka 

dibutuhkan kerjasama beberapa orang guru dibantu pihak keamanan yang 

tergabung dalam sebuah tim yang disebut tim disiplin yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan pada 

peningkatan kedisiplinan siswa. Dibentuknya tim disiplin akan lebih 

memudahkan pengontrolan siswa terhadap perilaku kesehariannya di 

sekolah yang bertujuan mengarahkan siswa agar selalu berada pada 

koridor tata tertib dan mencegah terjadinya pelanggaran serta 

penyimpangan perilaku dari siswa. Berdasarkan latar belakang penelitian 

diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

“PENEGAKAN KEDISIPLINAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI 

PENDIDIKAN KARAKTER SISWA DI SEKOLAH STUDI KASUS DI 

SMP NEGERI 4 TAWANG SARI, KECAMATAN TAWANG SARI, 

KABUPATEN  SUKOHARJO”. 

b. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktifitas yang 

akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Dalam 

penelitian ini, perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok 

terhadap masalah yang akan diteliti sehingga akan dapat bekerja secara 

terarah dalam mancari data sampai langkah pemecahan masalahnya. 
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Berdasarkan masalah yang dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Tujuan umum  

a) Untuk mendiskripsikan bentuk pelanggaran kedisiplinan di SMP 

Negeri 4 Tawang Sari, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten 

Sukoharjo. 

b) Untuk mendiskripsikan upaya penegakan kedisiplinan dalam rangka 

implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 4 Tawang Sari, 

Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. 

c) Untuk mendiskripsikan kendala penegakan kedisiplinan  dalam 

rangka implementasi pendidikan karakter  siswa di SMP Negeri 4 

Tawang Sari, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. 

d) Untuk mendiskripsikan solusi yang dilakukan sekolah dalam rangka 

penegakan kedisiplinan di SMP Negeri 4 Tawang Sari, Kecamatan 

Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. 

2) Tujuan khusus 

Untuk mendiskripsikan penegakan kedisiplinan dalam rangka 

implementasi  pendidikan karakter siswa di sekolah SMP Negeri 4 

Tawang Sari, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. 

 

2. Landasan Teori/Tinjauan Pustaka 

Penegakan kedisiplinan siswa merupakan cara sekolah agar semua siswa 

taat dan patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku. Siswa yang mempunyai 

disiplin yang tinggi akan membentuk karakter yang baik. Terkait dengan hal 
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tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana bentuk pelanggaran siswa, 

upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasinya, kendala yang 

dihadapi sekolah, dan solusi yang dilakukan sekolah dalam penegakan 

kedisiplinan dalam rangka implementasi pendidikan karakter siswa di SMP 

Negeri 4 Tawang Sari, kecamatan Tawang Sari, kabupaten Sukoharjo. 

Sekolah yang menegakkan disiplin diharapkan akan menjadi sekolah yang 

berkualitas, karena dengan konsep kedisiplinan segala yang telah kita 

rumuskan sebagai arah perbaikan sekolah menjadi lebih mudah untuk dicapai. 

Kedisiplinan dapat menjadi instrument dalam rangka peningkatan mutu 

sekolah yang waktu ke waktu dituntut untuk selalu menggambarkan grafik 

yang menanjak. Salah satu aspek penting di sekolah yang menjadi perhatian 

adalah bagaimana menciptakan budaya disiplin di kalangan siswa. Selama 

berada di lingkungan sekolah siswa hendaknya menampakkan nilai-nilai 

kedisiplinan yang tercermin melalui perilaku siswa yang sesuai dengan norma, 

peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Perhatian sekolah yang 

begitu besar terhadap kedisiplinan siswa tidak lain tujuannya adalah agar 

siswa mampu belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang 

bermanfaat baginya beserta lingkungannya, sehingga di lingkungan sekolah 

secara khusus dapat tercipta kemanan dan lingkungan belajar yang nyaman 

terutama di kelas. Memikirkan masa depan anak didik kita tidak bisa lepas 

dari sejauh mana mereka dibiasakan menerapkan kedisiplinan yang akan 

mengkristal sebagai prinsip hidup 

(http://beckzinfo.blogspot.com/2011/07/pembentukan -tim-disiplin.html). 

Marlinda (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemahaman Dan 

Kesiapan Pelaksanaan Pendidikan Karakter  (Studi Kasus Pada Guru Di 

Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Kartasura). Hasil penelitian ini adalah (1) 

pemahaman pendidikan karakter pada guru, meliputi : a) pemahaman guru di 

bidang kognitif, yaitu kemampuan intelektual, b) pemahaman guru bidang 

sikap, yaitu pemahaman guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan 

tugas dan profesinya, c) pemahaman guru dalam perilaku / performance, yaitu 

pemahaman guru dalam berbagai keterampilan/berperilaku. (2) kesiapan 
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pelaksanaan pendidikan karakter pada guru, yaitu meliputi: a) merencanakan 

program belajar mengajar, b) kesiapan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar, c) mampu mengevaluasi siswa, d) menguasai bahan pelajaran. (3) 

pentingnya guru yang berkarakter. guru berkarakter yaitu dalam hal 

berpenampilan menarik, mampu berkomunikasi dengan baik, semua 

aktivitasnya dilakukan dengan sepenuh hati, dan selalu memberikan pelayanan 

maksimal. 

Hasil penelitian Ardiani (2010) ini menunjukan bahwa 1) latar belakang 

dibentuknya tata tertib sekolah antara lain adalah: a) untuk memberikan 

kenyamanan dalam lingkungan sekolah, b) agar siswa tidak bertindak 

semaunya sendiri, c) agar siswa disiplin terutama di lingkungan sekolah, d) 

mengatur ketertiban siswa terutama dalam proses belajar mengajar guna 

mencapai mutu pembelajaran yang optimal; 2) bentuk-bentuk pelanggaran 

yang dilakukan oleh siswa adalah aspek kerajinan, kerapian, kelakuan, 3) 

alasan mengapa siswa melanggar tata tertib ini antara lain a) pengaruh dari 

teman, b) bangun kesiangan, c) macet, d) pengaruh dari media massa 

(televisi), e) masalah keluarga, f) kurang dukungan dari orang tua siswa, g) 

pemberian sanksi yang belum sesuai dengan ketentuan yang ada, h) sanksi 

pada pelanggaran ini dianggap kecil oleh siswa; 4) upaya yang dilakukan 

sekolah untuk menegakkan tata tertib sekolah antara lain a) memberikan poin 

pekanggaran pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan tertib, 

b) memberikan pembinaan kepada siswa secara klasikal, c) mengadakan 

operasi ke kelas-kelas, d) pemanggilan orang tua/wali murid, e) mengadakan 

upacara bendera, f) meminta siswa ikut dalam kegiatan ekstra kurikuler, 5) 

tata tertib siswa efektif untuk membentuk kedisiplinan siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari menurutnya jumlah siswa yang melangar tata tertib sekolah. 

 

3. Metode Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan jembatan yang menghubungkan antara 

hipotesis atau kerangka pemikiran (jika tidak ada hipotesis) dengan metode 

penelitian. Rancangan atau desain penelitian mengandung uraian singkat 
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tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk membuktikan kebenaran 

kerangka pemikiran yang dibangun sebelumnya.  

 

4. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pelanggaran penegakan 

kedisiplinan dalam rangka implementasi pendidikan karakter yang sering 

dilakukan siswa berupa pelanggaran terhadap peraturan tata tertib seklah, 

meliputi siswa tidak memakai seragam sesuai ketentuan (44,8%), terlambat 

masuk sekolah (43,07%), tidak masuk tanpa keterangan (23,6%), terlambat 

masuk sekolah (36,5%), tidak mengumpulkan tugas mata pelajaran (25,7%), 

tidak membawa buku saku ((31,4%), membawa Hp ke sekolah (26,9%). 

 

5. Simpulan Dan Saran 

a. Simpulan 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan kedisiplinan dalam 

rangka implementasi pendidikan karakter siswa di sekolah beraneka ragam 

bentuknya. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, dari penelitian ini 

dapat disimpulkan beberapa hal berikut:  

1) Bentuk pelanggaran kedisiplinan yang sering dilakukan siswa berupa 

pelanggaran terhadap peraturan tata tertib sekolah,siswa tidak memakai 

seragam sesuai ketentuan (44,8%), terlambat masuk sekolah (43,07%), 

tidak masuk tanpa keterangan (23,6%), terlambat masuk sekolah 

(36,5%), tidak mengumpulkan tugas mata pelajaran (25,7%), tidak 

membawa buku saku ((31,4%), membawa Hp kesekolah (26,9%). 

2) Upaya penegakan kedisiplinan dalam rangka implementasi pendidikan 

karakter siswa diantaranya memanggil wali murid kesekolah, dan 

mendapat teguran dan hukuman dari pihak sekolah. 
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3) Kendala dalam penegakan kedisiplinan dalam rangka pendidikan 

karakter  siswa disekolah antara lain karena banyaknya siswa yang 

melanggar kedisiplinan dan peraturan sekolah, dalam penanganan belum 

ada prosedur yang tepat untuk menangani bentuk-bentuk pelanggaran 

kedisiplinan siswa, guru kurang memahami karakteristik siswanya, 

kurangnya komunikasi antara guru dan siswa, guru dalam menangani 

pelanggaran kedisiplin berbeda-beda. 

4) Solusi yang dilakukan sekolah dalam rangka penegakan kedisiplinan 

siswa  

a) Guru harus lebih tegas dalam menerapkan peraturan dan 

kedisiplinan. 

b) Apabila ada siswa yang melanggar peraturan harus dikenakan 

sanksi. 

c) Guru harus memahami karakteristik siswanya. 

d) Sosialisasi antara guru dan siswa harus terjalin dengan baik. 

e) Setiap hari senin sekolah mengadakan upacara rutin dengan tujuan 

agar siswa lebih disiplin. 

f) Diadakan razia setiap setengah bulan sekali. 

b. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis kemukakan 

sebagai berikut: 

1) Terhadap Kepala Sekolah 
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a) Kepala sekolah harus menjadi pemimpin perbaikan pembelajaran 

dengan melibatkan para guru. 

b) Kepala sekolah dapat melakukan pemantauan terhadap siswa. Hal ini 

dapat digunakan untuk mengetahui masalah-masalah atau 

pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan siswa dan berusaha 

mengatasi permasalahan tersebut tentunya bekerjasama dengan para 

guru. 

c) Kepala sekolah hendaknya menerima dan mendengarkan segala 

masukan dari guru terkait dengan masalah penegakan kedisiplinan 

siswa. 

2) Terhadap guru BK dan guru mata pelajaran 

a) Guru harus memberi contoh yang baik kepada siswa akan 

pentingnya pada peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

b) Guru apabila melihat ada siswa yang melanggar peraturan 

hendaknya menasehati dan memberi sanksi terhadap masalah-

masalah tersebut. 

c) Guru BK hendaknya membimbing,  menasehati, dan memantau 

keadaan siswa di sekolah.  

d) Guru BK hendaknya bisa berkomunikasi kepada siswa dengan baik. 

e) Guru harus memahami karakteristik siswanya agar guru dan siswa 

bisa bersosialisasi dengan baik. 

f) Guru harus bertindak tegas apabila ada siswa yang melanggar tata 

tertib. 
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g) Dalam setiap pemebalajaran guru harus bisa menanamkan nilai-nilai 

karakter pada siswanya. 

3) Terhadap Orang Tua 

a) Orang tua haruslah memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya 

akan pentingnya taat pada peraturan dan tata tertib yang berlaku. 

b) Orang tua hendaknya senantiasa memantau, membimbing, dan 

menasehati anak-anaknya agar tidak melakukan perilaku yang tidak 

baik. 

4) Terhadap Siswa 

a) Setiap siswa seharusnya tidak melakukan pelanggaran terhadap tata 

tertib dan peraturan sekolah. 

b) Siswa harus patuh dan taat terhadap peraturan dan tata terrib yang 

berlaku disekolah. 

c) Siswa dapat menyeleksi perilaku yang baik an tidak baik. 

5) Terhadap Peneliti Berikutnya 

a) Bagi peneliti sebagai wawasan dan pengetahuan untuk mengadakan 

penelitian selanjutnya. 

b) Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat membantu serta 

memberi sumbangan pemikiran bagi peneliti yang sejenis dimasa 

yang akan datang. 
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