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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Sekolah/Guru

1. Apa saja aturan-aturan yang diterapkan di sekolah ?

2. Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan siswa ?

3. Bagaimana dampak tata tertib yang diterapkan di sekolah terhadap siswa ?

4. Apa yang menjadi kendala/problem dalam meningkatkan kedisiplinan

siswa ?

5. Bagaimana kondisi kedisplinan siswa SMA Kartika Kendari ?

6. Apa saja bentuk pelanggaran atau sikap ketidak disiplinan siswa yang

sering terjadi?

7. Apa ada tindakan istimewa yang dilakukan oleh guru jika ditemukan siswa

yang terlalu sering melakukan tindakan kurang disiplin?

8. Dengan upaya yang diterapkan di sekolah. Apakah masih banyak siswa

yang melanggar ?
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INSTRUMEN HASIL WAWANCARA

Nama : La Ode Suayib, S.Pd (Kepala Sekolah)
Tempat : SMA Kartika Kendari
Waktu : Sabtu, 18 Agustus  2018

No. Pertanyaan Jawaban
1. Apa saja aturan-aturan yang

diterapkan di sekolah ?
Aturan-aturan yang kami terapkan di
sekolah adalah siswa harus mematuhi
semua aturan yang tertulis dalam
buku kontrol. Karena semua aturan
sudah tertuang dalam buku kontrol.

2. Bagaimana cara meningkatkan
kedisiplinan siswa ?

Caranya adalah dengan mengikuti
semua aturan-aturan  yang tertuang
dalam buku kontrol maka siswa akan
menyadari tugasnya sebagai peserta
didik.

3. Bagaimana dampak tata tertib
yang diterapkan di sekolah
terhadap siswa ?

Bagus karena siswa sudah patuh
terhadap tata tertib sekolah.

4. Apa yang menjadi
kendala/problem dalam
meningkatkan kedisiplinan
siswa ?

Menurutku kalau masalah kendala itu
dari para guru sudah tidak ada,
tinggal dari siswa itu sendiri yang
masih terlambat datang di sekolah.

5. Bagaimana kondisi kedisplinan
siswa SMA Kartika Kendari ?

Alhamdulillah kondisi kedisiplinan
di SMA Kartika sudah sangat baik.

6. Apa saja bentuk pelanggaran

atau sikap ketidak disiplinan

siswa yang sering terjadi?

Untuk sekarang bentuk pelanggaran
yang biasa dilakukan oleh siswa
adalah terlambat datang di sekolah.

7. Apa ada tindakan istimewa yang

dilakukan oleh guru jika

ditemukan siswa yang terlalu

sering melakukan tindakan

kurang disiplin?

Ada. Pertama guru akan melakukan
peringatan kepada siswa dan apabila
terulang sebanyak tiga kali maka
siswa tersebut akan dihukum. Salah
satu hukumannya adalah dengan
memanggil orang tua/wali siswa di
sekolah melalui surat.

8. Dengan upaya yang diterapkan

di sekolah. Apakah masih

banyak siswa yang melanggar ?

Dengan adanya cara seperti ini maka
siswa SMA Kartika sudah jarang
yang melakukan pelanggaran. Atau
pelanggaran ringan seperti terlambat.
Selain itu sudah tidak ada lagi.
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INSTRUMEN HASIL WAWANCARA

Nama : Mashuri, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam)
Tempat : SMA Kartika Kendari
Waktu : 22 Mei 2018

No. Pertanyaan Jawaban
1. Apa saja aturan-aturan yang

diterapkan di sekolah ?
Aturan-aturan yang diterapkan
adalah siswa tidak bisa melanggar
aturan yang tertuang di dalam buku
kontrol. Karena semua aturan-aturan
sudah tertuang di dalam buku kontrol
yang diatur dalam butiran Pasal.

2. Bagaimana cara meningkatkan
kedisiplinan siswa ?

Caranya adalah para guru dan orang
tua siswa melakukan kerja sama
dalam memantau siswa baik di
sekolah maupun diluar sekolah.

3. Bagaimana dampak tata tertib
yang diterapkan di sekolah
terhadap siswa ?

Dampak tata tertib bagi siswa adalah
sangat bagus karena dengan adanya
tata tertib maka siswa sudah
memiliki sifat disiplin.

4. Apa yang menjadi
kendala/problem dalam
meningkatkan kedisiplinan
siswa ?

Tidak ada kendala karen kami
bekerja sama dengan orang tua siswa
dalam melaksanakan tata tertib
sekolah.

5. Bagaimana kondisi kedisplinan
siswa SMA Kartika Kendari ?

Alhamdulillah baik.

6. Apa saja bentuk pelanggaran

atau sikap ketidak disiplinan

siswa yang sering terjadi?

Sekarang pelanggaran yang biasa
terjadi adalah terlambat datang di
sekolah.

7. Apa ada tindakan istimewa yang

dilakukan oleh guru jika

ditemukan siswa yang terlalu

sering melakukan tindakan

kurang disiplin?

Iya ada. Siswa yang melakukan
pelanggaran akan dihukum sesuai
dengan pelanggaran yang dilakukan
oleh siswa.

8. Dengan upaya yang diterapkan

di sekolah. Apakah masih

banyak siswa yang melanggar ?

Sudah tidak ada lagi pelanggaran-
pelanggaran yang dapat
menghancurkan masa depan siswa.
Pelanggaran yang biasa mereka
lakukan tinggal terlambat datang di
sekolah/alpa



82

INSTRUMEN HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Titin (Wakasek Kesiswaan)

Tempat : SMA Kartika Kendari
Waktu : Senin 16 Juli 2018

No. Pertanyaan Jawaban
1. Apa saja aturan-aturan yang

diterapkan di sekolah ?
Aturan-aturan yang diterapkan
adalah siswa tidak boleh melanggar
aturan yang tertuang dalam buku
kontrol dan rohis.

2. Bagaimana cara meningkatkan
kedisiplinan siswa ?

Cara meningkatkan kedisiplinan
adalah kami mengawasi semua
perilaku siswa dan bekerja sama
dengan orang tua/wali siswa untuk
melihat perilaku siswa di rumah.

3. Bagaimana dampak tata tertib
yang diterapkan di sekolah
terhadap siswa ?

Alhamdulillah sangat bagus.

4. Apa yang menjadi
kendala/problem dalam
meningkatkan kedisiplinan
siswa ?

Tidak ada. Hanya saja sebagian
siswa masih ada yang melanggar
seperti terlambat.

5. Bagaimana kondisi kedisplinan
siswa SMA Kartika Kendari ?

Alhamdulillah sangat bagus. Setiap
tahunnya ada peningkatan

6. Apa saja bentuk pelanggaran

atau sikap ketidak disiplinan

siswa yang sering terjadi?

Datang terlambat dan tidak masuk
kelas.

7. Apa ada tindakan istimewa yang

dilakukan oleh guru jika

ditemukan siswa yang terlalu

sering melakukan tindakan

kurang disiplin?

Kami akan menghukum siswa sesuai
dengan pelanggaran yang
dilakukannya. Akan tetapi sebelum
kami menghukum mereka maka
kami akan memberikan peringatan
kepada siswa.

8. Dengan upaya yang diterapkan

di sekolah. Apakah masih

banyak siswa yang melanggar ?

Tidak ada.
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INSTRUMEN HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Sulasna (Wali Kelas X IPS 1)
Tempat : SMA Kartika Kendari
Waktu : Senin, 16 Juli 2018

No. Pertanyaan Jawaban
1. Apa saja aturan-aturan yang

diterapkan di sekolah ?
Aturan-aturan yang diterapkan
adalah siswa harus mematuhi semua
isi buku kontrol.

2. Bagaimana cara meningkatkan
kedisiplinan siswa ?

Caranya adalah kami melakukan
kerja sama dengan para orang tua
siswa untuk mengetahui perilaku
siswa selama berada di sekolah dan
di rumah.

3. Bagaimana dampak tata tertib
yang diterapkan di sekolah
terhadap siswa ?

Dampaknya sangat baik karena siswa
sadar dengan tugas dan tanggung
jawabnya selama menempuh
pendidikan di SMA Kartika Kendari

4. Apa yang menjadi
kendala/problem dalam
meningkatkan kedisiplinan
siswa ?

Untuk kami tidak ada. Akan tetapi
masih ada siswa yang melakukan
pelanggaran seprti terlambat karena
alasan tertentu.

5. Bagaimana kondisi kedisplinan
siswa SMA Kartika Kendari ?

Alhamdulillah sangat bagus
dibandingkan sekolah-sekolah
lainnya.

6. Apa saja bentuk pelanggaran

atau sikap ketidak disiplinan

siswa yang sering terjadi?

Bentuk pelanggaran yang biasa
terjadi tinggal keterlambatan yang
dilakukan oleh siswa.

7. Apa ada tindakan istimewa yang

dilakukan oleh guru jika

ditemukan siswa yang terlalu

sering melakukan tindakan

kurang disiplin?

Tindakan istimewa yang kami
lakukan adalah kami memberikan
peringatan sebelum menjatuhkan
hukuman kepada mereka.

8. Dengan upaya yang diterapkan

di sekolah. Apakah masih

banyak siswa yang melanggar ?

Tidak.
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INSTRUMEN HASIL WAWANCARA

Nama : Farida (Guru Pendidikan Agama Islam  Kelas 1 dan 3 IPS)
Tempat : SMA Kartika Kendari
Waktu : Senin, 16 Juli 2018

No. Pertanyaan Jawaban
1. Apa saja aturan-aturan yang

diterapkan di sekolah ?
Atauran-aturan yang diterapkan
adalah mematuhi semua aturan yang
diterapkan dalam buku kontrol.

2. Bagaimana cara meningkatkan
kedisiplinan siswa ?

Caranya adalah dengan
melaksanakan semua aturan yang
telah diterapkan.

3. Bagaimana dampak tata tertib
yang diterapkan di sekolah
terhadap siswa ?

Dampaknya sangat membantu siswa
dalam mengenal jati dirinya.

4. Apa yang menjadi
kendala/problem dalam
meningkatkan kedisiplinan
siswa ?

Tidak ada.

5. Bagaimana kondisi kedisplinan
siswa SMA Kartika Kendari ?

Baik.

6. Apa saja bentuk pelanggaran

atau sikap ketidak disiplinan

siswa yang sering terjadi?

Masih ada siswa yang sering datang
terlambat.

7. Apa ada tindakan istimewa yang

dilakukan oleh guru jika

ditemukan siswa yang terlalu

sering melakukan tindakan

kurang disiplin?

Kami memberikan peringatan kepada
mereka dan menasehatinya untuk
tidak melakukan pelanggaran.

8. Dengan upaya yang diterapkan

di sekolah. Apakah masih

banyak siswa yang melanggar ?

Tidak. Siswa sudah sadar dengan
tugas dan tanggung jawabnya
sebagai seorang peserta didik.
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INSTRUMEN HASIL WAWANCARA

Nama : Muh. Sidik Mahfuddin (Ketua Osis)
Tempat : SMA Kartika Kendari
Waktu : Sabtu, 18 Agustus  2018

No. Pertanyaan Jawaban
1. Apakah adik selalu datang

terlambat ke sekolah ?

Tidak. Saya selalu datang pagi-pagi
untuk membantu para guru menjaga
pagar.

2. Apa yang anda lakukan jika
melihat teman anda terlambat ?

Saya denda mereka.

3. Apa sanksi yang diberikan guru
jika adik terlambat ?

Jika terlambat maka guru akan
memberikan peringatan sebanyak 3
kali dan jika lebih 3 kali maka guru
akan memanggil orang tua/wali
kami.

4. Apakah adik-adik merasa

keberatan diberikan sanksi

seperti itu?

Tidak. Karena hukuman sudah
tercatat dalam buku kontrol.

5. Pelanggaran-pelanggaran seperti

apa saja yang adik lakukan ?

Tidak ada.
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INSTRUMEN HASIL WAWANCARA

Nama : Muh. Idris (Siswa yang Melakukan Pelanggaran)
Tempat : SMA Kartika Kendari
Waktu : Sabtu, 18 Agustus 2018

No. Pertanyaan Jawaban
1. Apakah adik selalu datang

terlambat ke sekolah ?

Iya biasa saya datang terlambat
karena menungu pete-pete.

2. Apa yang menyebabkan anda
datang terlambat ?

Karena saya terlambat bangun dan
menunggu pete-pete.

3. Apa sanksi yang diberikan guru
jika adik terlambat ?

Biasanya didenda oleh teman-teman
osis dan guru menghukumku dengan
mengisi paraf terlambat di dalam
buku kontrol.

4. Apakah adik-adik merasa

keberatan diberikan sanksi

seperti itu?

Tidak karena semua sanksi yang
diberikan sudah tercatat dalam  buku
kontrol yang kami pegang

5. Pelanggaran-pelanggaran seperti

apa saja yang adik lakukan ?

Saya cuman terlambat dan alpa.
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INSTRUMEN HASIL WAWANCARA

Nama : Riski Bayu Dinata (Siswa yang Tidak Melakukan Pelanggaran)
Tempat : SMA Kartika Kendari
Waktu : Kendari, 22 Mei 2018

No. Pertanyaan Jawaban
1. Apakah adik selalu datang

terlambat ke sekolah ?

Tidak pernah.

2. Apa yang ada dibayangan anda
jika melihat teman anda datang
terlambat?

Saya kasian karena mereka biasanya
dihukum dan dipanggil orang tuanya.

3. Apa sanksi yang diberikan guru
jika adik terlambat ?

Jika terlambat maka guru akan
menghukum kami dengan
memberikan peringatan dan
bimbingan-bimngan agar tidak
terlambat.

4. Apakah adik-adik merasa

keberatan diberikan sanksi

seperti itu?

Tidak. Karena itu sudah terdaftar
dalam isi buku kontrol.

5. Pelanggaran-pelanggaran seperti

apa saja yang adik lakukan ?

Tidak ada.
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INSTRUMEN HASIL WAWANCARA

Nama : Andi (Siswa Kelas X IPA yang Tidak Melakukan Pelanggaran)
Tempat : SMA Kartika Kendari
Waktu : Senin 16 Juli 2018

No. Pertanyaan Jawaban
1. Apakah adik selalu datang

terlambat ke sekolah ?

Tidak

2. Apa yang ada dibayangan anda
jika melihat teman anda datang
terlambat?

Saya kasian sama mereka yang
terlambat.

3. Apa sanksi yang diberikan guru
jika adik terlambat ?

Apabila sudah 3 kali terlambat maka
guru akan menyurati orang tua/wali
kami.

4. Apakah adik-adik merasa

keberatan diberikan sanksi

seperti itu?

Tidak.

5. Pelanggaran-pelanggaran seperti

apa saja yang adik lakukan ?

Tidak ada.
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Lampiran 2

Profil SMA Kartika Kendari

Sumber Dok. SMA Kartika Kendari

Penulis Melakukan Wawancara Bersama Kepala Sekolah SMA
Kartika Kendari

Sumber Dok. Kantor Kepala Sekolah SMA Kartika Kendari
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Penulis Melakukan Pengumpulan Data dengan  Cara Wawancara bersama
Salah Satu Informan di SMA Kartika Kendari

Sumber Dok. SMA Kartika Kendari

Struktur Organisasi SMA Kartika Kendari

Sumber Dok. Kantor SMA Kartika Kendari
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Piagama Penghargaan SMA Kartika Kendari

Sumber Dok. Kantor SMA Kartika Kendari

Penulis Melakukan Wawancara bersama Muh. Sidik Mahfuddin
(Ketua OSIS SMA Kartika Kendari)

Sumber Dok. SMA Kartika Kendari
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Penulis Berasama Salah Satu Siswa SMA Kartika Kendari

Sumber Data. SMA Kartika Kendari

Penulis Bersama Para Guru SMA Kartika Kendari

Sumber Data. SMA Kartika Kendari
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Penulis Bersama Staf SMA Kartika Kendari dalam Melakukan
Pengumpulan Data

Sumber Dok. Kanto r SMA Kartika Kendari

Penulis Bersama salah Satu Informan di SMA Kartika Kendari

Sumber Data. Kantor SMA Kartika Kendari
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