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Abstract 
 

The purpose of this research are (1) To describe the characteristics of the 
student discipline based on Islamic education in MTsN Susukan. (2) To describe the 
management of student discipline based on Islamic education in MTsN Susukan. (3) 
To describe the management of student discipline based on Islamic education in 
terms of the type of leadership in MTsN Susukan headmaster.This type of research 
in this research is a qualitative research. The research design of this study is a single 
case study holistic. In this research, data collection techniques used (1) observation, 
(2) the method of interview (interview), and (3) documentation. Data analysis 
techniques in this research use a flow model analysis techniques, namely (1) data 
collection, (2) data reduction, (3) presentation of data, and (4) the conclusion. In this 
research to test the validity of the data used to test the credibility of the three kinds 
of triangulation, namely (1) triangulation of sources, (2) triangulation technique, and 
(3) triangulation of time. The results of this research relates to (1) The diversity of 
characteristics of student discipline based on Islamic education in MTsN Susukan 
that can be managed with strict rules and binding and based on Islamic education so 
as to create students who are discipline, characterized, insight, as well as faithful 
and devoted. (2) The management of student discipline based on Islamic education 
in MTsN Susukan can be managed with due regard to the functions and objectives of 
management and managed based on Islamic education so as to create a good 
student discipline management and can be implemented continuously. (3) The 
headmaster by the type of transformational leadership is able to deliver innovation, 
develop human resources, and build a collaborative culture in the management of 
student discipline based on Islamic education in MTsN Susukan. 

Keywords: Student Discipline, Leadership, Islamic Education 
 

Abstrak 

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan karakteristik 
kedisiplinan siswa berbasis pendidikan Islam di MTsN Susukan. (2) Untuk 
mendeskripsikan pengelolaan kedisiplinan siswa berbasis pendidikan Islam di MTSN 
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Susukan. (3) Untuk mendeskripsikan pengelolaan kedisiplinan siswa berbasis  
pendidikan Islam ditinjau dari tipe kepemimpinan kepala madrasah di MTsN 
Susukan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain 
penelitian dari penelitian ini adalah studi kasus tunggal holistik.. Dalam penelitian ini 
teknik pengumpulan data digunakan (1) metode observasi, (2) metode wawancara 
(interview), dan (3) dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis model alir yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi 
data, (3) penyajian data, dan (4) kesimpulan. Dalam penelitian ini untuk menguji 
keabsahan data digunakan uji kredibilitas dengan tiga macam triangulasi yaitu (1) 
triangulasi sumber, (2) triangulasi teknik, dan (3) triangulasi waktu. Hasil penelitian 
dalam penelitian ini berkaitan dengan (1) Keberagaman karakteristik kedisiplinan 
siswa berbasis pendidikan Islam di MTsN Susukan yang dapat dikelola dengan 
peraturan yang tegas dan mengikat serta dilandasi pendidikan Islam sehingga 
mampu menciptakan siswa yang disiplin, berkarakter, berwawasan, serta beriman 
dan bertaqwa. (2) Pengelolaan kedisiplinan siswa berbasis pendidikan Islam di MTsN 
Susukan dapat dikelola dengan memperhatikan fungsi dan tujuan manajemen dan 
dikelola dengan dilandasi pendidikan Islam sehingga mampu menciptakan suatu 
pengelolaan kedisiplinan siswa yang baik dan dapat dilaksanakan secara 
berkesinambungan. (3) Kepala madrasah dengan tipe kepemimpinan 
transformasional mampu memberikan inovasi, membangun sumber daya manusia, 
dan membangun kultur kolaboratif dalam pengelolaan kedisiplinan siswa berbasis 
pendidikan Islam di MTsN Susukan.  

 
Kata Kunci: Kedisiplinan Siswa, Kepemimpinan, Pendidikan Islam 
 
Pendahuluan 
 

Dewasa ini sering terjadi berbagai penyimpangan-penyimpangan yang 

berkaitan dengan kedisiplinan generasi muda khususnya yang masih berstastus 

sebagai pelajar. Mulai dari malas untuk belajar di sekolah, melanggar tata tertib di 

sekolah, tidak patuh terhadap perintah guru dan orang tua, sampai masalah yang 

berkaitan dengan moral dan etika seperti tawuran antar pelajar, kenakalan remaja, 

dan kebiasaan buruk lainnya. Untuk menanggulangi masalah tersebut penekanan 
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dan pemahaman terhadap pendidikan agama dan menerapkan disiplin yang tinggi 

dianggap sebagai salah satu solusi yang tepat. 

Kedisiplinan mengajarkan kepada siswa bagaimana untuk mentaati peraturan 

yang telah berlaku dalam bertindak dan bertingkah laku yang sesuai dengan 

peraturan yang telah dibuat. Pendidikan Islam dalam suatu lembaga pendidikan 

berfungsi untuk memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai ajaran agama 

Islam yang sesuai dengan syariat Islam sehingga mendidik siswa untuk 

mengembangkan iman dan taqwa serta pemahaman terhadap ilmu pengetahuan. 

Dalam hal ini Pengelolaan kedisiplinan berbasis Islam lebih mengedepankan 

bagaimana mengelola tingkah laku  dan sikap melalui proses mendisiplinkan dengan 

berpedoman dengan ajaran Islam sehingga akan tertanam suatu kepribadian yang 

luhur serta beriman dan bertaqwa. 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya, 1) Untuk mendeskripsikan 

karakteristik kedisiplinan siswa berbasis pendidikan Islam di MTsN Susukan. 2) Untuk 

mendeskripsikan pengelolaan kedisiplinan siswa berbasis pendidikan Islam di MTSN 

Susukan. 3) Untuk mendeskripsikan pengelolaan kedisiplinan siswa berbasis 

pendidikan Islam ditinjau dari tipe kepemimpinan kepala sekolah di MTsN Susukan. 

Kajian teoritik atau kajian pustaka dalam penelitian ini memuat pengertian 

pengelolaan, kedisiplinan siswa, dan pendidikan Islam. Keterkaitan antara ketiga 

aspek tersebut dapat dijadikan sebagai bahan kajian teoritik mengenai pengelolaan 
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kedisiplinan siswa berbasis pendidikan Islam di MTsN Susukan. Pengelolaan atau 

manajemen memiliki fungsi sebagaimana diutarakan oleh Arikunto dan Yuliana 

(2008:6), antara lain yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, 

mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi atau mengevaluasi. 

Menurut Imron (2011: 173), disiplin peserta didik/ siswa adalah suatu 

keadaan tertib dan teratur yang dimiilki oleh peserta didik di sekolah, tanpa ada 

pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan”.  

Menurut Muhaimin  (Dalam Nafis, 2011: 7), yang dimaksud pendidikan Islam 

adalah: 1) segenap kegiatan yang dilakukan seorang atau suatu lembaga untuk 

membantu seorang atau sekelompok siswa dalam menanamkan ajaran dan/ atau 

menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam. 2) segenap fenomena atau peristiwa 

perjumpaan antara dua orang atau lebih yang berdampak pada tertanamnya ajaran 

dan/atau tumbuh kembangnya nilai-nilai Islam pada salah satu atau beberapa pihak, 

dan 3) keseleruhan lembaga pendidikan yang mendasarkan segenap program dan 

kegiatan pendidikannya atas pandangannya atas pandangan serta nilai-nilai Islam.  

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran mengenai kedisiplinan siswa dan 

pendidikan Islam di atas. Dapat ditarik pengertian bahwa pengelolaan kedisiplinan 

siswa berbasis pendidikan Islam adalah proses mengelola tingkah laku siswa yang 

didasarkan pada peraturan dan tata tertib yang terkendali dan bertanggung jawab 



7 

 

dengan cara menanamkan dan menumbuhkembangkan ajaran dan nilai-nilai Islam 

sehingga menjadi siswa yang berperilaku sesuai dengan moral dan etika serta 

beriman dan bertaqwa. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan desain penelitian adalah 

studi kasus tunggal holistic. Tempat penelitian ini adalah MTsN Susukan, Kab. 

Semarang Tahun 2014. Tahap-tahap pelaksanaan penelitian secara keseluruhan 

dilakukan selama kurang lebih enam bulan, yaitu sejak bulan juni 2014 sampai 

dengan bulan Desember 2014. Subyek penelitian dari penelitian ini adalah berupa 

data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi informan, 

key informan, serta arsip dan dokumen.  

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 1) 

Metode Observasi, 2) Metode Wawancara, 3) Dokumentasi. Langkah-langkah 

analisis data model alir (flow model) Miles dan Huberman menurut Sugiyono (2013: 

92-99), yaitu 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, 4) 

Kesimpulan. Menurut Sugiyono (2007: 366) uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas 

eksternal), dependability (reabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Dalam 

kegiatan penelitian ini, untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dipergunakan 

(Sutopo, 2005: 78) 1) Tringgulasi sumber, 2)Tringgulasi teknik, 3) Tringgulasi waktu. 
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Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan di lingkungan madrasah dan pembelajaran di kelas di MTsN 

Susukan memiliki peraturan dan kebijakan yang mengikat dan tegas. Hal ini 

bertujuan untuk mendidik siswa untuk disiplin dan dibiasakan untuk memiliki 

karakter yang kuat tentang keIslaman yang beriman dan taqwa.  Pendidikan yang 

baik dapat dilakukan bila dilakukan dengan cara yang benar yaitu menanamkan 

karakter yang kuat dan menerapkan kedisiplinan yang teratur dan 

berkesinambungan. karakter siswa di MTsN Susukan sangat beragam, untuk 

membentuk karakteristik siswa yang kuat perlu adanya landasan pendidikan agama 

agar terwujud siswa yang yang cerdas, berwawasan dan berakhlaqul qarimah. Hal 

tersebut dapat diwujudkan dengan penanaman pendidikan agama Islam yang 

dikenalkan sejak dini dan berkesinambungan agar karakter keislaman melekat dan 

menjadi kebiasaan yang baik. 

Berdasarkan karakteristik tersebut maka proses pengelolaan kedisiplinan 

siswa dapat dibentuk dengan menerapkan peraturan yang mengikat, jelas dan tegas 

di MTsN Susukan. Proses mendisplinkan siswa dapat dilakukan dengan menekankan 

pada aspek kedisiplinan di rumah, kesiapan siswa sebelum pembelajaran, 

prosentase kehadiran siswa, ketepatan waktu, dan tanggung jawab yang dilakukan 

melalui proses pelaksanaan dan pengawasan dari pihak madrasah maupun orang 

tua siswa. Penanaman pendidikan yang berlandaskan pendidikan Islam merupakan 
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salah satu cara yang efektif untuk membentuk pribadi siswa yang disiplin dilandasi 

iman dan taqwa. Proses pengelolaan ini tentunya dapat berhasil apabila antara 

kepala madrasah, guru, siswa, dan seluruh warga madrasah turut berperan aktif 

dalam mensukseskan kedisplinan siswa yang berbasis Islam. Peran kepala madrasah 

sebagai pemimpin tentunya juga sangat besar dalam pengelolaan kedisiplinan siswa 

di MTsN Susukan diantaranya kepala madrasah berperan sebagai pengambil 

keputusan, memilki kematangan dalam memimpin, memiliki kreatifitas, komunikasi 

yang baik, dan dapat dijadikan suri teladan bagi seluruh warga madrasah. 

Berdasarkan penelitian Herbert (2005) pengelolaan kedisiplinan siswa di 

sekolah dapat mengurangi angka kekerasan terhadap siswa dan secara signifikan 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Pemberian peraturan tata tertib sesuai 

dengan karakteristik siswa dan pemberian sanksi yang tepat sesuai dengan tingkat 

pelanggarannya menjadi indikasi keberhasilan pengelolaan tata tertib di sekolah-

sekolah di Uganda. 

 Dari penelitian tersebut dapat kita bandingkan dengan pengelolaan 

kedisiplinan siswa di MTsN Susukan. Dimana pengelolaan kedisiplinan siswa juga 

harus didasarkan pada karakteristik dan latar belakang siswa yang ada di lingkungan 

madrasah. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dari 

dibentuknya tata tertib yaitu memberikan peraturan yang wajib ditaati semua siswa 
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di lingkungan madrasah. Sanksi atau hukuman yang diberikan juga harus sesuai 

dengan tingkat pelanggarannya.  

Hasil penelitian Yel dan Rozalski (2008), menunjukkan guru sebagai pendidik 

beserta seluruh tenaga pendidikan di lingkungan sekolah harus bekerjasama untuk 

membuat rasa aman dan ketertiban di lingkungan sekolah.  Program kedisiplinan 

sekolah yang menyeluruh dilakukan melalui program yang fokus, positif, dan 

proaktif. Artinya bahwa program kedisiplinan sekolah secara menyeluruh ini juga 

menunjang proses pembelajaran dan pendidikan disamping juga menanamkan 

perilaku yang positif. 

Persamaan penelitian tersebut dengan pengelolaan kedisiplinan siswa di 

MTsN Susukan adalah peraturan yang dibuat dan dilaksanakan di lingkungan 

madrasah yaitu bertujuan memberikan rasa aman dan ketertiban. Pelaksanaan 

program kedisiplinan terhadap siswa juga bertujuan untuk menunjang pembelajaran 

dan pendidikan di lingkungan madrasah serta menanamkan kepada siswa tentang 

perilaku yang positif seperti taat pada peraturan, melaksanakan segala kegiatan 

yang telah ditentukan madrasah dan bertindak sesuai dengan ajaran islam.  

Hasil penelitian McGrath (2011), menunjukkan bahwa iklim sekolah yang 

positif akan berdampak postif pada siswa dan sebaliknya iklim sekolah yang negatif 

akan berdampak negatif pula terhadap siswa. Untuk meningkatkan iklim sekolah 
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tidak hanya sekedar mengelola disiplin saja melainkan mengkombinasikan dengan 

mekanisme yang ada seperti disiplin dengan keamanan, disiplin dengan sarana dan 

prasarana, serta disiplin dengan sumber daya manusianya.  

Berdasarkan penelitian di atas pengelolaan kedisiplinannya memilki 

kesamaan di MTsN Susukan bahwa pengelolaan kedisiplinan yang ada 

dikombinasikan dengan pemberian rasa aman terhadap siswa, pemeliharaan sarana 

dan prasarana, dan pembentukan disiplin yang berbasis Islam kepada seluruh siswa 

di MTsN Susukan. Dengan demikian iklim yang posistif di lingkungan madrasah akan 

terwujud dan hal tersebut dapat meningkatkan kenyaman siswa dalam proses 

pembelajaran dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui iklim 

positif yang tercipta di MTsN Susukan.  

Hasil penelitian Osher, dkk (2009), menunjukkan bahwa pendidikan siswa 

melalui pendidikan di dalam keluarga sangatlah penting. Dalam penelitian yang di 

lakukan di Cleveland menunjukkan peningkatan kedisiplinan siswa dan hasil belajar 

siswa melalui pendekatan ekologi Schoolwide positive behavioral supports (SWPBS) 

untuk mengelola kelas yang didasarkan pada pemahaman berkomunikasi dan 

mengajarkan aturan agama yang berfungsi sebagai intervensi terhadap perilaku 

mereka di kelas. Di sini juga dilakukan metode Social emotional learning (SEL), yaitu 

pendekatan yang menekankan kesadaran diri, manajemen diri,  
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kesadaran sosial, keterampilan hubungan, dan membuat keputusan yang 

bertanggung jawab. 

Penelitian tersebut menggambarkan bagaimana mengelola kedisiplinan 

siswa dan perilaku siswa melalui pendekatan yang berorientasi pada komunikasi 

yang baik dan mengajarkan peraturan agama yang berfungsi sebagai intervensi 

terhadap perilaku siswa di kelas. Pendekatan SWPBS juga diterapkan di MTsN 

Susukan, sebagai contoh siswa dididik untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan 

sopan dengan guru dan siswa lainnya. Pendidikan agama juga diberikan sebagai 

mata pelajaran wajib di MTsN Susukan dan juga diberikan kegiatan yang berbasis 

agama Islam dalam lingkungan madrasah seperti sholat berjamaah, membaca Al 

Qur’an atau asmaul khusna dan kegiatan saling bersalaman di pagi hari. Pendekatan 

SEL juga ditekankan dalam diri siswa melalui kuliah umum, peraturan tertulis seperti 

tata tertib, maupun peraturan tak tertulis yang dibuat kepala madrasah atau guru 

untuk mendidik dan mengajarkan siswa untuk selalu mawas diri, memiliki kepekaan 

sosial yang tinggi, serta bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.  

Penelitian Kheruniah (2013), menunjukkan kompetensi kepribadian guru 

memiliki kontribusi terhadap disiplin dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Fiqih. Ada korelasi yang signifikan dari motivasi belajar siswa dan disiplin. Pengaruh 

kompetensi kepribadian guru untuk memotivasi siswa dengan 46,1%, kompetensi 

kepribadian guru terhadap disiplin siswa dengan 51,7% dan ada hubungan yang 
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signifikan antara motivasi dan disiplin siswa. Dari hasil penelitian tersebut dapat 

dimaknai bahwa guru yang memilki kompentensi kepribadian yang baik dapat 

berkontribusi terhadap motivasi dan kedisiplinan siswa. Guru harus menunjukkan 

sikap wibawa, sopan, bertanggung jawab untuk dijadikan contoh bagi siswa dalam 

setiap kegiatan pembelajaran di sekolah.  

Hasil penelitian Kibet, dkk (2012), menunjukkan bahwa kepala sekolah 

sebagai seorang pemimpin sering melibatkan  pemangku kepentingan yang lain 

dalam pengelolaan sekolah seperti guru, siswa dan sebagian orang tua di distrik 

Koibatek, Kenya. Pendekatan yang komunikatif, demokratis dan terbuka yang 

dilakukan oleh kepala sekolah mendorong terciptanya suasana sekolah yang nyaman 

dan kondusif. Kepemimpinan kepala sekolah memiliki dampak yang besar dalam 

pelaksanaan kedisiplinan siswa. Karena kepala sekolah mampu merangkul guru dan 

siswa untuk bersama-sama mengelola kedisiplinan siswa yang hasilnya mampu 

mengurangi pertikaian antar siswa dan memperlancar program sekolah. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat dibandingkan dengan peran kepala 

madrasah di MTsN Susukan dalam pengelolaan kedisiplinan siswa berbasis Islam di 

MTsN Susukan. Kepala madrasah mampu merangkul dan dekat dengan guru dan 

siswa sehingga dalam pelaksanaan program sekolah dapat berjalan dengan baik. 

Kepala madrasah berperan untuk mengawasi pelaksanaan kedisiplinan siswa di 
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madrasah tetapi juga memberikan motivasi dan memberikan contoh keteladanan 

yang baik tentang kedisiplinan bagi seluruh warga madrasah.  

Hasil Penelitian Salleh (2013), dengan melihat pelaksanaan pendidikan di 

berbagai Universitas Islam di Malaysia dan di Indonesia menunjukkan bahwa dalam 

strategi pendidikan Islam memerlukan inovasi dan pendekatan yang mencerminkan 

pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Tujuan dari proses pengelolaan pendidikan Islam 

adalah menjadi perintis sekaligus untuk  memajukan pendidikan yang bercirikan 

keIslaman. Dalam penelitian ini untuk meningkatkan strategi dalam peningkatan 

pendidikan Islam harus mempertimbangkan tiga aspek yaitu yaitu adopsi dari 

manajemen pendidikan Islam. Yang kedua penekanan pada metode belajar 

mengajar yang diberi nama metode dari hati ke hati, dan penciptaan inovasi sendiri, 

standar dan arena bermain. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pendidikan 

Islam dapat dijadikan sebagai usaha utama untuk hidup harmonis dan aman bagi 

seluruh umat manusia (rahmatan lil alamin). 

Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan rujukan dari pengelolaan 

kedisiplinan siswa berbasis pendidikan Islam di MTsN Susukan. Artinya dalam setiap 

pengelolaan pendidikan di MTsN Susukan juga harus memperhatikan nilai-nilai serta 

ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya di MTsN Susukan, strategi untuk 

mengedepankan nilai pendidikan yang Islami harus dilaksanakan secara konsisten 

dan berkesinambungan. Inovasi-inovasi dalam berbagai kebijakan yang berkenaan 



15 

 

dengan pendidikan Islam harus senantiasa dilakukan demi memajukan pendidikan 

yang bercirikan keIslaman.  

Kesimpulan 

Kedisiplinan siswa di MTsN Susukan benar-benar diperhatikan baik di 

lingkungan madrasah maupun di dalam kelas. Hal ini diantaranya dapat ditunjukkan 

melalui berbagai peraturan yang mengikat dan tegas serta berbagai kegiatan yang 

berdasarkan pada ajaran Islam. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk 

membentuk siswa yang disiplin, berwawasan luas, serta berakhlakul qarimah yang 

dilandasi dengan iman dan taqwa.    

Pengelolaan kedisiplinan siswa berbasis pendidikan Islam di MTsN Susukan 

dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan manajerial yang baik. Perencanaan 

dimulai dengan membentuk visi dan misi kemudian dilaksanakan oleh seluruh warga 

madrasah. Dikoordinasikan antara kepala madrasah, koordinator BK, serta Waka 

kesiswaan. Proses pengawasan dilakukan oleh seluruh warga madarasah dan 

masyarakat sekitar. Serta evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir tahun dengan 

diketahui oleh kepala madrasah, wali kelas, dan orang tua siswa. Indikator 

tercapainya kedisiplinan siswa adalah mampu menyelesaikan tugas dengan baik, 

kesiapan belajar yang memadai, sikap yang baik, tingkat kehadiran yang tinggi, tata 

kelola tata tertib yang baik, dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana. 



16 

 

Kepala madrasah selaku pemimpin dan pemangku kebijakan harus mampu 

membuat kebijakan dan mampu mengelola madarasah dengan baik. Tipe 

kemimpinan kepala madrsah yang transformasional berarti seorang kepala 

madrasah harus mampu membangun visi bersama, membangun sumber daya 

manusia dalam madrasah tersebut, serta mampu membangun kultur kolaboratif 

dengan semua warga madrasah 
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