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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Sejarah Singkat SMA Swasta Kartika Kendari

SMA Kartika Kendari salah satu sekolah menengah atas swasta yang

berdiri pada tanggal 10 Oktober 1985 di Jl. Palapa No. 8 Kel. Kemaraya

Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. Tingkat kepengurusan Persit Kartika

Chandra Kirana yang mengelolah sekolah adalah Persit Kartika Jaya Kkoord

Korem 143/HO Cabang XX Sultra. Adapun surat keputusan pendirian sekolah

dari YKJ Pusat/Persit KCK Perguruan pusat adalah Nomor 110/123/1985 tanggal

4 Juli 1985 dengan surat ijin penyelenggaraan/ijin operasional sekolah dari kantor

Dinas Pendidikan yang berwenang adalah Nomor 110/123/1/1990 tanggal 18

Oktober 1990.

SMA Kartika Kendari mendapatkan Surat Keputusan Akreditas Sekolah

(BAS)  pada tahun 2013 dengan Nomor 39/KEP/BAP-SM/SULTRA/2013

akreditas A (Amat Baik) pada tanggal 27 Desember 2013.

2. Motto, Visi dan Misi SMA Kartika Kendari

a. Motto
Disiplin adalah kunci sukses. Kejujuran, Keadilan harus bermula dari diri
sendiri. Kelasku adalah perpustakaanku.

b. Visi
Menjadikan sekolah mandiri, unggul dalam prestasi, berbudaya lingkungan
yang dilandasi Iman dan Taqwa (IMTAQ).

c. Misi
1) Melaksanakan pendidikan, pembelajaran dan pembimbingan secara

kreatif, inovatif, actual, melalui guru yang kompeten dan profesional.
2) Melaksanakan dan mengembangkan kompetensi peserta didik secara

akademis dan taqwa.
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3) Menumbuhkan sikap peserta didik untuk berprestasi dan berbudaya yang
dilandasi iman dan taqwa.

4) Membangun dan mengembangkan komitmen warga sekolah untuk cinta
pada lingkungan.

5) Mengembangkan layanan pendidikan yang efektif dan efesien berbasis
kekinian dan kepuasan masyarakat.1

3. Keadaan Guru SMA Kartika Kendari

Guru merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus

bangsa. Tugas yang diemban oleh guru tidaklah mudah, bukan hanya sekedar

mengajar akan tetapi tugas lain yang harus dijalani adalah mendidik. Maka dari

itu guru menjadi salah satu bagian terpenting dalam pendidikan. Sedangkan

karyawan merupakan unsur yang penting untuk kelancaran pengelolaan dan

pengembangan sekolah. Adapun guru SMA Sartika Kendari memiliki jumlah

sebanyak 49 orang yang terdiri dari:

a. Guru Tetap (GT)

1) Jumlah Guru PNS Dep. Diknas : 30 orang

2) Jumlah guru PNS AD :-

3) Jumlah guru PNS Depag : 1 orang

4) Jumlah guru tetap yayasan (non PNS) : 15 orang

5) Jumlah Guru TNI-AD :-

b. Guru Tidak Tetap (GTT)

1) Jumlah GTT : 3 orang

2) Guru Ekstra kurikuler :-

1Buku Kontrol, (SMA Kartika Kendari, Senin, 16 Juli 2018)
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Tenaga kependidikan SMA Kartika Kendari  bukan pendidik (bukan guru)

adalah sebagai berikut:

a. Status Pegawai

1) Jumlah PNS Dep. Diknas : -

2) Jumlah PNS AD :-

3) Jumlah Pegawai Tetap (bukan PNS) : 3 orang

4) Jumlah honorer yayasa :

b. Jenis Ketenagaan

1) Jumlah tenaga tata usaha : 2 orang

2) Laboran : 1orang

3) Pustakawan : 1 orang

4) Jumlah penjaga/kebersihan sekolah : 2 orang

4. Keadan Siswa SMA Dewi Sartika Kendari

Siswa adalah unsur atau komponen masukan dalam sistem pendidikan

yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia

yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Adapun SMA Dewi

Sartika Kendari memiliki jumlah siswa sebanyak 570 orang yang terdiri dari kelas

X IPA sebanyak 90 orang dan kelas X IPS sebanyak 92, Kelas XI IPA sebanyak

79 orang dan kelas XI IPS sebanyak 77 serta kelas XII IPA sebanyak 126 orang

dan kelas XII IPS sebanyak 106. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel
Keadaan Siswa SMA Dewi Sartika Kendari tahun ajaran 2018/2019

Rumpun
Mata

Pelajaran

Jumlah
Rombongan

Belajar

Jumlah Siswa L P Anak
TNI

Anak
Non
TNI

X XI XII X XI XII
Umu - - - - - -

283 287 15 555IPA 3 3 4 90 79 126
IPS 3 3 4 92 77 106

Bahasa - - - - - -
Jumlah 6 6 8 182 156 232 570

Sumber Dok. Kantor SMA Dewi Sartika Kendari

Tabel di atas dapat kita ketahui tentang keadaan dan jumlah siswa SMA

Kartika pada tahun ajaran 2018-2019 sebanyak 570 yang terdiri dari 15 anak TNI

dan 555 anak Non TNI.

5. Jumlah Kelulusan Siswa SMA Kartika 2016-2017

Jumlah siswa yang lulus UAN tahun 2016/2017 tahun lalu adalah sebagai

berikut:

a. Dalam jumlah sebenarnya : 228 siswa
b. Dalam presentase : 100%
c. Nilau rata-rata UAN : 250, 57

- Nilai tertinggi UAN : 97,50
- Nilai terendah UAN : 12, 50

d. Siswa yang melanjutkan ke PTN : 123 siswa : 53,95 %
e. Siswa yang melanjutkan ke PTS : 53 siswa : 23, 25 %.2

Berdasarkan data kelulusan siswa SMA Kartika di atas maka dapat

disimpulkan bahwa kondisi siswa SMA Kartika Kendari sangat baik untuk

dijadikan sebagai lembaga pendidikan tempat anak-anak menempuh pendidikan.

2Arsip (Kantor SMA Dewi Sartika Kedari, Selasa 17 Juli 2018)
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6. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler dilakukan untuk meningkatkan kemampuan  dan

hobi siswa SMA Kartika Kendari. Kegiatan ekstra kurikuler yang dimaksud

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pramuka.
b. PMR.
c. UKS.
d. Paskibraka.
e. OSIS.
f. Basket.
g. Volly Ball.
h. Karate.
i. Marchine Band.
j. Rohis.
k. Futsal.3

Jika dilihat dari data kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan oleh siswa

SMA Kartika Kendari maka SMA Dewi Sartika Kendari sangat unggul.

7. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran

tertentu. Tujuan tertentu tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta

kesesuaian dengan ciri, kondisi, dan potensi, satuan pendidikan dan peserta didik.

Guna meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan amanat Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional, perlu disusun seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu yang disebut dengan kurikulum.

3Arsip (SMA Sartika Kendari, 17 Juli 2018)
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Kurikulum SMA Kartika Kendari adalah kurikulum operasional yang

disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum

dikembangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan

nasional yang disesuaikan dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan

pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu Kurikulum SMA Kartika Kendari

disusun untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan

kebutuhan dan potensi yang ada di SMA Kartika Kendari.

Pengembangan Kurikulum SMA Kartika Kendari mengacu pada Standar

Nasional Pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan,

tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,

pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan Standar Nasional

Pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan

(SKL) merupakan acuan utama bagi SMA Kartika Kendari dalam

mengembangkan kurikulum.4

Kurikulum yang diterapkan di SMA Kartika Kendari adalah Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013(K.13).

8. Sarana dan Prasarana

Tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan, maka jangan sampai

terlupakan  yakni  masalah  sarana  dan  fasilitas.  Sarana dan   fasilitas

merupakan   salah   satu  faktor   yang   sangat   penting   untuk tercapainya tujuan

4Data Sekolah, (SMA Kartika Kendari, Selasa 17 Juli 2018)
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tersebut, begitu pula dengan berdirinya SMA Kartika Kendari yang  merupakan

satu  tempat untuk belajar, adalah salah satu modal daripada sarana yang

dimaksud. SMA Kartika Kendari memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

a. Lahan dan Gedung : Tanah 20.577 m2

1) Status kepemilikan tanah dan bangunan : Milik yayasan

2) Status pemakaian : Sendiri

3) Kondisi Bangunan : Baik

4) Lahan Terbuka : 9177 m2

a) Taman : Ada

b) Halaman : Ada

c) Lapangan : Ada

5) Lahan Kegiatan Praktek : Ada

6) Lahan Pengembangan : Ada

b. Ruang

1) Ruang Pendidikan

a) Jumlah ruang belaja/kelas yakni kelas X=6 ruang, kelas XI=6 ruang

dan kelas XII= 8 ruang yang memiliki luas 7 M x 9 M = 63m2 / Ruang.

b) Ruang Laboratorium IPA yakni laboratorium Kimia, Fisika, Biologi

digabung dengan Luas 140 m2 . keadaan alat praktikum 70% lengkap.

c) Ruang Komputer 60% lengkap dengan Luas 49m2

d) Ruang perpustakaan 80% lengkap.

e) Ruang olahraga (Basket, Volly, Bulu Tangkis, Tenis Meja dan Senam)

60% lengkap.
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2) Ruang administrasi yakni ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala

sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang tamu, ruang gudang dan Aula

serbaguna.

3) Ruang Penunjang yakni Ruang koperasi, ruang OSIS, Pramuka, PMR,

Ruang bimbingan/BK, ruang serbaguna, ruang UKS dan ruang Kamar

Mandi/WC.

c. Inventarisas/Perlengkapan Gedung

1) Meja/kursi siswa 85% lengkap

2) Meja/kursi tamu 80% lengkap

3) Lemari kelas 85% lengkap

4) Badge sekolah 70% lengkap

d. Alat dan Media Pendidikan

1) Alat Peraga/Praktek Mata Pelajaran IPA 70% lengkap

2) Alat peraga/ praktek mata pelajaran IPS 50% lengkap

3) Alat peraga/ praktek mata pelajaran Matematika 40% lengkap

4) Alat peraga/praktek mata pelajaran Bahasa 20% lengkap

5) Alata peraga/praktek mata pelajaran Olahraga 80% lengkap

6) Alat peraga/praktek mata pelajaran lain 50% lengkap

e. Buku-Buku

1) Buku pelajaran pokok (siswa dan guru) 92% lengkap

2) Buku pelajaran lengkap 92% lengkap

3) Buku bacaan 90% lengkap

4) Buku sumber (referensi) 73% lengkap
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f. Pembiayaan/Keuangan

1) Menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPBS)

2) Bantuan Anggaran dari Pemerintah Pusat/Daerah

3) Anggaran Swadaya

4) Alokasi dana untuk siswa tidak mampu dan siswa berprestasi

5) Alokasi dana untuk program program khusus kegiatan  Peningkatan Mutu

Sekolah (MGMP, Study Banding)

6) Laporan keuangan secara tertib dan teratur kepada Persit Kartika Chandra

Kirana yang mengelola sekolah.

g. Perlengkapan Administrasi

1) Administrasi Pendidikan

a) Administrasi Sekolah, yakni daftar induk siswa, daftar mutasi siswa,

daftar induk guru dan personil, daftar riwayat hidup guru, daftar hadir

guru/personil, daftar inventaris, buku kas, buku agenda surat, arsip

laporan rutin, arisp laporan semester, arsip laporan tahunan, peraturan

sekolah dan buku-buku.

b) Administrasi kelas, yakni daftar hadir siswa, daftar nilai siswa, daftar

kumpulan nilai, daftar catatan pribadi, buku persiapan guru dan

laporan pendidikan siswa.

2) Laporan bulan untuk Kantor Dinas Pendidikan dan Pengurus Persit yang

menyelenggarakan sekolah.5

5Arsip (SMA Kartika Kendari Selasa 17 Juli 2018)
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B. Peran Buku Kontrol dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa

Buku kontrol Siswa adalah salah satu buku yang diterbitkan SMA Kartika

Kendari sebagai buku kontrol/pengawasan siswa. Buku kontrol dijadikan sebagai

alat pengontrol perilaku siswa sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah.

Adapun tujuan dari pembuatan buku kontrol adalah mengamalkan akhlak terpuji

dan menjauhi sifat tercela. Buku  kontrol tersebut berisi aturan-aturan terkait tata

tertib sekolah yang dibuat pada tahun 2003. Adapun peran buku kontrol SMA

Kartika Kendari adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap Perilaku Siswa

Pihak sekolah melakukan pengawasan kepada seluruh siswa SMA Kartika

Kendari. Para guru/wali kelas bekerja sama dengan orang tua/wali siswa dalam

mengawasi tingkah laku siswa melalui buku kontrol yang dimiliki oleh setiap

siswa. Dengan adanya buku kontrol maka para guru dan orang tua/wali siswa

dapat mengetahui perilaku siswa selama menempuh pendidikan di SMA Kartika

Kendari. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

Dengan adanya buku kontrol maka kami dapat mengontrol perilaku siswa
selama menempuh pendidikan di SMA Kartika Kendari. Pengawasan
dilakukan bukan hanya di sekolah akan tetapi di luar sekolah. Hal ini kami
bekerja sama dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat. Apabila ada
orang tua/wali siswa yang menemukan anaknya nakal maka mereka akan
mengisi kolom saran yang ada di dalam buku kontrol siswa. Tujuannya
adalah agar siswa taat dan memiliki budi pekerti yang baik.6

Berdasarkan hasil wawanncara di atas, penulis dapat menyimpulkan

bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan terpuji siswa SMA Kartika Kendari, para

guru melakukan pengawasan melalui buku kontrol siswa. Selain itu, para guru

6La Ode Suayib, Kepala Sekolah, Wawancara (SMA Kartika Kendari, Sabtu, 18 Agustus
2018)
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bekerjasama dengan orang tua/wali siswa dalam mengawasi perilaku siswa baik di

sekolah maupun di rumah.

Kami senang sekolah di sini karena dengan sekolah disini kami dibimbing
untuk sadar akan tugas kami sebagai seorang siswa. Apabila para guru
menemukan kami melakukan pelanggaran maka menghukum kami sesuai
dengan hukuman yang tertera dalam isi buku kontrol. Selain itu, kami
bekerjasama dengan para guru untuk mengawasi teman-teman yang
melakukan pelanggaran. Sekarang sudah jarang menemukan siswa yang
melakukan pelanggaran.7

Berdasarkan penjelasan di atas terkait isi dan tujuan dari penerbitan buku

kontrol atau buku pengawasan siswa selama menempuh pendidikan di SMA

Sartika Kendari maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan buku

pengawasan tersebut sangat bagus untuk meningkatkan kedisiplinan siswa karena

dengan adanya aturan-aturan yang diatur dalam setiap butir Pasal yang terdapat

dalam buku tersebut maka seluruh masyarakat khususnya siswa atau orang tua

siswa akan membaca langsung aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh siswa

selama menempuh pendidikan di SMA Kartika Kendari.

Siswa harus berada di dalam sekolah paling lambat 10 (sepuluh) menit
sebelum apel pagi dan  upacar bendera. Kami mengawasi siswa dari laporan
pihak sekolah/OSIS yang bertugas menjaga pagar. Siswa wajib berada di
sekolah selama berada di sekolah dan apabila siswa izin pulang maka siswa
tersebut harus memiliki alasan yang jelas. Karena pihak sekolah tidak
memberikan izin begitu saja tanpa alasan yang jelas.8

Beradsarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

semua perilaku siswa di sekolah diawasi oleh guru. Guru mengikuti aturan-aturan

yang telah dietrapkan di dalam isi buku kontrol.

7Muh. Sidik Mahfuddin, Ketua Osis, Wawancara (SMA Kartika Kendari, Sabtu, 18
Agustus  2018)

8Mashuri, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas 2 dan 3 IPA, Wawancara (SMA Kartika
Kendari, 22 Mei 2018)
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Kami melakukan kerja sama dengan orang tua/wali siswa untuk mengawasi
anak-anaknya. Apabila kami menemukan siswa yang melakukan
pelanggaran yang berlebihan  maka kami akan melakukan pemanggilan
orang tua siswa. Dengan memanggil mereka maka kami akan
memberitahukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-
anaknya selama berada di sekolah. karena biasanya orang tua/wali siswa
mengantar anaknya sampai di sekolah namun anak-anaknya tidak masuk di
sekolah.9

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

dengan melakukan kerja sama yang baik dengan orang tua siswa maka pihak

sekolah dapat membagi informasi terkait kegiatan siswa setiap hari di sekolah.

Saya selaku wali kelas disalah satu ruangan sering memantau seluruh siswa
perwalianku. Saya sering memeriksa buku kontrol mereka dan melaporkan
kepada orang tua/wali mereka tentang kegiatan mereka selama berada di
lingkungan sekolah. Begitu pula sebaliknya saya meminta kepada orang
tua/wali siswa untuk memasukan keluhan mereka di buku kontrol siswa
agar saya tahu perilaku siswa selama berada di luar sekolah.10

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

guru selaku wali kelas atau orang tua siswa selama siswa berada di sekolah akan

melakukan pengawasan setiap hari. Wali kelas akan melihat seluruh perilaku

siswa selama berada di sekolah dan memberitahukan kepada orang tua/wali

mereka di rumah.

2. Rohis (Rohani  Islam)

Selain pengawasan yang dilakukan, buku kontrol juga memuat tentang

pembinaan siswa secara islamiyah atau biasa disebut dengan rohis. Rohis adalah

cara yang dilakukan untuk melakukan pembinaan kepada siswa. Salah satu

pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan ilmu agama. Hal ini dapat dilihat

dari hasil wawancara berikut ini:

9Titin, Wakasek Kesiswaan, Wawancara (SMA Kartika Kendari, Senin 16 Juli 2018)
10Farida, Guru Pendidikan Agama Islam  Kelas 1 dan 3 IPS,Wawancara (SMA Kartika

Kendari, Senin 16 Juli 2018)
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Kami melakukan pembinaan setiap hari Sabtu selama 30 menit pukul 07.00-
8.30 WITA. Setelah dilakukan pembinaan baru kami lanjutkan dengan
pelajaran lainnya. Pembinaan dilakukan agar siswa dapat menjadi siswa
yang lebih baik lagi dan sadar dengan tugasnya sebagai seorang siswa.11

Beradasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan

bahwa rohis dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada siswa. Dengan

melakukan pembinaan maka siswa akan sadar dengan tugas dan tanggung

jawabnya sebagai seorang siswa.

Dulu saya pernah melakukan pelanggaran yakni sering terlambat datang ke
sekolah akan tetapi sekarang sudah tidak lagi melakukan pelanggaran. Saya
dan teman-temanku belajar mengaji sama-sama di sekolah. kami biasanya
diajar mengaji oleh guru agama dan teman yang sudah lancar mengaji.
Dengan belajar mengaji sekarang saya sudah lancar mengaji. Setiap hari
Sabtu pagi kami mengaji.12

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

Rohis dilakukan dengan tujuan agar siswa yang belum tahu mengaji bisa belajar

bersama guru pendidikan agama Islam atau belajar bersama teman-temannya di

sekolah. Dengan adanya kegiatan rohis maka siswa yang sebelumnya belum tahu

mengaji sekarang sudah lancar mengaji. Pembinaan-pembinaan seperti ini sangat

membantu siswa untuk menjadi calon generasi penjunjung tinggi nilai-nilai

ibadah dan dapat berperilaku baik.

Saya dan teman-temanku belajar mengaji sama-sama di sekolah. kami
biasanya diajar mengaji oleh guru agama dan teman yang sudah lancar
mengaji. Dengan belajar mengaji sekarang saya sudah lancar mengaji.
Setiap hari Sabtu pagi kami mengaji. Alhamdulillah selama sekolah di SMA
Kartika Kendari saya banyak mendapatkan ilmu baik ilmu agama maupun
ilmu pengetahuan lainnya.13

11Mashuri, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas 2 dan 3 IPA, Wawancara (SMA Kartika
Kendari, 22 Mei 2018)

12Muh. Idris, Siswa yang Pernah Melakukan Pelanggaran, Wawancara ((SMA Kartika
Kendari, Sabtu, 18 Agustus 2018)

13Riski Bayu Dinata, Siswa yang Tidak Melakukan Pelanggaran, Wawancara ((SMA
Kartika Kendari, 22 Mei 2018)
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

Rohis dilakukan dengan tujuan agar siswa yang belum tahu mengaji bisa belajar

bersama guru pendidikan agama Islam atau belajar bersama teman-temannya di

sekolah. Dengan belajar mengaji bersama maka para siswa akan memiliki

kedekatan dan kebersamaan antara sesamanya.

3. Pembiaan Awal dan Pembinaan Akhir

Pembinaan awal dan pembinaan akhir adalah salah satu yang dilakukan

oleh pihak sekolah untuk memberikan nasehat-nasehat kepada siswa SMA

Kartika Kendari. Pembinaan awal dilakukan sebelum PBM (Proses Belajar

Mengajar) dimulai. Sedangkankan pembinaan akhir dilakukan sebelum siswa

SMA Kartika pulang sekolah. hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara berikut

ini:

Kami melakukan pembinaan awal dan pembinaan akhir setiap hari di
sekolah. pembinaan awal dan pembinaan akhir dilakukan agar siswa sadar
dengan tugas dan tanggung jawabnya selama menempuh pendidikandi SMA
Sartika Kendari. Selain itu, tujuan diadakannya pembinaan awal dan
pembinaan akhir adalah agar siswa SMA Kartika Kendari memiliki budi
pekerti yang baik.14

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

pembinaan awal dan pembinaan akhir dilakukan agar siswa sadar betapa

pentingnya pendidikan dan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai

seorang peserta didik di SMA Kartika Kendari. Selain itu, tujuan diadakannya

pembinaan awal dan pembinaan akhir adalah agar siswa memiliki budi pekerti

yang baik.

14Sulasna, Wali Kelas X IPS 1, Wawancara (SMA Kartika Kendari, Senin 16 Juli 2018)
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Kami melakukan pembinaan awal dan akhir kepada siswa agar siswa sadar
dengan tugas dan tanggung jawabnya selama menempuh pendidikan di
SMA Kartika Kendari. Pembinaan tersebut berisi nasehat-nasehat kepada
siswa agar mereka berpiki jika melakukan pelanggaran.15

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

pembinaan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswa adalah agar siswa

sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang peserta didik. Karena

melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran yang telah diterapkan di sekolah

akan merugikan diri mereka sendiri.

Kami dinasehati oleh guru sebelum masuk materi pembelajaran yang akan
diajarkan oleh guru.  Biasanya 10 menit sebelum guru memberikan kami
materi-materi yang akan diajarkan. Kami dinasehati oleh guru untuk tidak
melanggar aturan-aturan yang diterapkan oleh pihak sekolah. karena apabila
kami melanggar aturan tersebut maka kami yang mendapatkan sanksi dan
dapat merusak masa depan kami.16

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

pembinaan dilakukan agar siswa menjadi anak yang disiplin. Karena dengan

disiplin maka siswa bisa menjadi anak yang memilki budi pekerti yang baik.

4. Menghukum Siswa yang melakukan Pelanggaran

Hukuman dijatuhkan kepada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap

tata tertib sekolah agar tidak mengulanginya lagi. Selain peringatan untuk tidak

mengulanginya lagi maka dengan hukuman tersebut siswa yang lain akan

waspada untuk melakukan pelanggaran. Hukuman yang dimaksud oleh penulis

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

15Mashuri, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas 2 dan 3 IPA, Wawancara (SMA Kartika
Kendari, 22 Mei 2018)

16Andi, Siswa Kelas X IPA yang Tidak Melakukan Pelanggaran, Wawancara (SMA
Kartika Kendari, Senin 16 Juli 2018)
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Kami memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran
terhadap tata tertib sekolah. sebelum kami menjatuhkan hukuman kepada
siswa maka sebelumnya kami memberikan peringatan kepada siswa
sebanyak 3 kali. Namun apabila peringatan tersebut tidak diambil atau
masih melakukan pelanggaran maka kami langsung menghukum siswa
sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya. Kami biasanya mengeluarkan
siswa apabila menemukan siswa yang tidak mau diatur.17

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan

bahwa siswa yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman sesuai

dengan pelanggaran yang diperbuatnya. Namun sebelum pihak sekolah

menghukum siswa yang melakukan pelanggaran maka mereka akan memberikan

peringatan sebanyak 3 kali. Akan tetapi apabila peringatan tersebut disia-siakan

maka pihak sekolah akan menghukum siswa sesuai dengan pelanggaran yang

dilakukannya.

Kami datang tepat waktu sebelum ditutup pagar. Karena apabila kami
terlambat datang maka kami akan dihukum hingga disuruh pulang.
Hukuman yang kami dapatkan sesuai dengan pelanggaran yang kami
berbuat. Misalnya saya alpa 1 kali maka guru akan memperingatkan untuk
tidak melakukannya lagi, selanjutnya apabila saya alpa lagi hingga 3 kali
berturut-turut maka saya akan dihukum. Biasanya pihak sekolah menyurati
orang tua atau diskorsing.18

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

hukuman atau sanksi yang diberikan kepada siswa yang melanggar adalah sesuai

dengan pelanggaran yang mereka perbuat. Hukuman yang paling ringan adalah

ketika siswa yang tidak masuk atau alpa 1 sampai 2 kali maka mereka akan

diperingati akan tetapi apabila alpanya sudah 2-3 kali maka siswa tersebut akan

hukum dengan memanggil orang tua/walinya dan diskorsing.

17Titin, Wakasek Kesiswaan, Wawancara (SMA Kartika Kendari, Senin 16 Juli 2018)
18Andi, Siswa Kelas X IPA yang Tidak Melakukan Pelanggaran, Wawancara (SMA

Kartika Kendari, Senin 16 Juli 2018)
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Saya pernah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang ada dalam
buku kontrol. Pelanggaran yang saya lakukan adalah terlambat datang di
sekolah. saya terlambat karena rumahku dengan sekolah jauh. Saya tinggal
di Lepo-lepo dan sekolah tempatnya di Kemaraya. Saya terlambat karena
biasanya terlabat bangun atau karena mobil pete-pete yang saya tumpangi
sering singgah-singgah ambil penumpang. Dengan pelanggaran tersebut
maka saya dihukum dan orang tuaku di kirimka surat.19

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

seluruh siswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah dapat

dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Kami menyuruh osis penjaga pagar untuk menutup pagar apabila siswa

sudah masuk di sekolah dan tidak diperbolehkan kepada siswa untuk keluar

masuk tanpa ada pengecualian, Seperti ada urusan mendesak dan lainnya. Hal ini

dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

Kami menyuruh anggota OSIS yang menjaga pagar untuk menutup pagar
apabila siswa sudah masuk di sekolah dan tidak memperbolehkan siswa
keluar masuk semaunya. Dengan menutup pagar maka siswa akan susah
untuk keluar masuk di sekolah. Namun apabila ada hal mendesak maka
kami akan menginjinkan siswa tersebut untuk keluar.20

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan

bahwa dengan melakukan kerja sama dengan penjaga pintu pagar maka siswa

akan susah untuk melakukan pelanggaran seperti bolos atau datang terlambat di

sekolah.

19Muh. Idris, Siswa yang Melakukan Pelanggaran, Wawancara ((SMA Kartika Kendari,
Sabtu, 18 Agustus 2018)

20Farida, Guru Pendidikan Agama Islam  Kelas 1 dan 3 IPS, Wawancara (SMA Kartika
Kendari, Senin 16 Juli 2018)
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Kami melakukan kerja sama dengan anggota OSIS untuk memantau siswa
yang masuk di sekolah. setiap pagi hari anggota OSIS menjaga pagar dan
memeriksa buku kontrol siswa SMA Kartika Kendari karena seluruh siswa
ddiwajibkan membawa buku kontrol setiap pergi ke sekolah. Setelah
memeriksa dan ketika tiba waktunya untuk masuk, anggota OSIS akan
menutup pagar dan bagi siswa yang terlambat akan mendapatkan sanksi.21

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

pihak sekolah bekerja sama dengan anggota OSIS untuk memantau siswa SMA

Kartika Kendari. Mereka akan menunggu para siswa di depan pagar dan

memeriksa buku kontrol siswa. Selanjutnya apabila sudah tiba waktunya masuk

maka anggota OSIS akan menutup pagar dan bagi siswa yang terlambat akan

mendapat sanksi dari pihak sekolah.

Untuk meningkatkan kondisi kedisiplinan siswa maka dibutuhkan

kerjasama yang baik antara orang tua siswa dan para guru atau pihak sekolah.

karena pendidikan di sekolah dibatasi oleh waktu atau waktu siswa lebih banyak

di rumah dibandingkan waktunya di sekolah. Selama ini, orang tua siswa

beranggapan bahwa mereka menyekolahkan anaknya agar pihak sekolah

mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang lebih baik. Padahal pemikiran

tersebut bukanlah cara yang baik karena pendidikan yang lebih utama bagi

kehidupan anak adalah pendidikan di dalam keluarga.

C. Kondisi kedisiplinan siswa SMA Kartika Kendari

Membahas tentang kondisi siswa atau anak maka selayaknyalah kita

membahas kehidupana siswa itu sendiri. Dalam diri siswa tersimpan rasa takjub

akan dirinya. Setiap peristiwa yang nampaknya remeh sekalipun begitu berarti

bagi siswa. siswa menikmati momen hidup hanya untuk saat ini. siswa juga

21Sulasna, Wali Kelas X IPS 1, Wawancara (SMA Kartika Kendari, Senin 16 Juli 2018)
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terbuka dan intuitis secara alami. siswa adalah ruh indah dan terbuka dan

bersemayam dalam bentuk manusia. Hakikat kedisiplinan siswa tercermin dalam

kreativitas yang tak terbatas, imajinasi luas dan pendekatan terhadap kehidupan

dengan terbuka dan gembira.

Melihat kondisi masyarakat yang hampa moral, nilai-nilai luhur dan

hampa hukum, ditambah lagi dengan terpaan negatif dari siaran televisi, film,

internet, lingkungan hidup dan lainnya semakin mengubur dalam-dalam kondisi

kedisiplinan  anak. Belum lagi dunia pendidikan modern yang selama ini lebih

menekankan kepada materi, tercapainya prestasi serta tertatanya hubungan-

hubungan sosial dan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di SMA Kartika

Kendari, maka kondisi kedisiplinan siswa SMA Kartika Kendari sangat baik

karena siswa mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik

selama menempuh pendidikan di SMA Kartika Kendari. Mereka taat dan patut

terhadap tata tertib yang diterapkan di sekolah. Selain itu, mereka memperlihatkan

sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini dapat

dilihat dari hasil wawancara penulis dengan informan, antara lain sebagai berikut:

Kondisi kesidisiplinan siswa SMA Kartika Kendari sangat baik. Hal ini
dapat di bandingkan dengan sekolah lainnya. Dalam meningkatkan
kedisiplinan siswa, kami dari pihak sekolah melakukan kerjasama dengan
orang tua siswa dan kerjasama yang kami lakukan alhamdulillah berjalan
dengan baik. Orang tua/wali siswa dapat mengetahui perilaku siswa selama
menempuh pendidikan di SMA Kartika melalui isi buku kontrol yang
dimiliiki oleh setiap siswa. Selain itu para siswa sudah sadar dengan tugas
dan tanggung jawabnya selama menempuh pendidikan di SMA Kartika
Kendari.22

22La Ode Suayib, Kepala Sekolah, Wawancara (SMA Kartika Kendari, Sabtu, 18 Agustus
2018)
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Berdasarakan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan

bahwa kondisi kedisiplinan di SMA Kartika Kendari sudah sangat baik. Hal ini

dapat bandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Untuk meningkatkan kedisiplinan

siswa pihak sekolah melakukan kerjasama dengan orang tua/wali siswa untuk

mengawasi/membina siswa selama membina siswa di SMA Kartika Kendari.

Siswa kami taat pada aturan-aturan yang diterapkan di sekolah. mereka
melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan memiliki budi
pekerti yang baik. Jika dilihat dari 2 tahun terakhir ini, kondisi kedisiplinan
siswa sangat baik karena siswa sadar dengan tugas dan tanggung
jawabnya.23

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

kondisi akhlak siswa SMA Kartika Kendari sangat baik karena siswa melakukan

tugas dan tanggung  jawabnya dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan

perilaku siswa dalam mematuhi aturan-aturan yang diterapkan oleh pihak sekolah.

mereka mengikuti aturan-aturan sekolah tanpa ada rasa terpaksa.

Kami datang setiap hari di sekolah untuk membantu para guru dalam
mengawasi teman-teman yang datang. Biasanya kami berdiri di depa pagar
untuk memeriksa siswa yang datang. Saya senang karena bisa bekerjasama
dengan pihak sekolah dan membimbing saya untuk menjadi manusia yang
memiliki akhlak yang baik. 24

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

kondisi kedisiplinan siswa SMA Sartika Kendari sangat bagus untuk dijadikan

contoh bagi sekolah-sekolah lainnya. Siswa sadar dengan tugas dan tanggung

jawabnya sebagai siswa selama berada di SMA Kartika Kendari.

23Farida, Guru Pendidikan Agama Islam  Kelas 1 dan 3 IPS, Wawancara (SMA Kartika
Kendari, Senin 16 Juli 2018)

24Muh. Sidik Mahfuddin, Ketua Osis, Wawancara (SMA Kartika Kendari, Sabtu, 18
Agustus  2018)
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