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Lampiran:1

LEMBAR OBSERVASI

Obserfasi atau pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini
yakni, melakukan pengamatan tentang gambaran keadaan sekolah dan perilaku
siswa terhadap tata tertib sekolah selama berada di lingkungan sekolah SMAS
Kartika Kendari meliputi:

No Uraian
Hasil pengamatan

Terlaksana Tidak terlaksana
1 Mengamati lingkungan SMAS Kartika

Kendari √

2 Mengamati perilaku siswa terhadap tata
tertib sekolah

√

3 Mengamati apakah siswa melaksanakan
tata tertib sekolah √

4 Mengamati apakah guru memberikan
sangsi terhadap pelanggaran yang
dilakukan siswa

√
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Lampiran:1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk penerapan disiplin di SMAS Kartika?
2. Seperti apa bentuk-bentuk disiplin siswa yang diterapkan di SMAS

kartika?
3. Bagaimana strategi guru dalam mendisiplinkan siswa?
4. Bagaimana gambaran perilaku disiplin siswa di sekolah ini?
5. Bagaimana pandangan guru tentang adanya upaya penerapan kedisiplinan

di sekolah ini?
6. Pelanggaran apa saja yang sering terjadi di sekolah ini?
7. Bagaimana dampak dari penerapan disiplin siswa?
8. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan orang tua siswa dalam

melaksanakan kedisiplinan siswa?
9. Hal apa yang dapat menunjukkan bahwa penerapan disiplin siswa di

sekolah ini telah terlaksana?
10. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan kedisiplinan siswa?
11. Bagaimana pandangan bapak tentang penerapan kedisiplinan siswa di

sekolah ini?
12. Bentuk-bentuk disiplin siswa berupa apa saja?
13. Bagaimana peroses penerapan disiplin tersebut?
14. Peroses sosialisasi tentang tata tertib tersebut seperti apa?
15. Bagaimana dengan sosialisasi untuk orang tua siswa?
16. Adakah Implikasi dari penerapan kedisiplinan tersebut?
17. Bagaimana awal berdirinya SMAS Kartika ini?
18. Bagaimana kondisi siswa pada saat itu?
19. Bagaimana pertama kali diterapkannya kedisiplinan siswa di sekolah ini?

Catatan: pertanyaan di atas hanya digunakan sebagai panduan peneliti

daalam melakukan wawancara dengan para informan di lapangan. Karena

itu, pertanyaan di atas sifatnya fleksibel yang dapat dikembangkan sesuai

dengan kebutuhan informasi di lapangan.
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Penerapan Kedisiplinan Siswa di SMAS Kartika Kendari

Peneliti: Nita Frasmita

Nomor : 01

Hari, Tanggal Wawancara : Senin, 20 Februari 2017

Informan : Mashuri, S.Ag (Guru Pendais dan BTQ SMAS

Kartika)

Waktu wawancara : 08.00 WITA

Tempat wawancara : Pondok Siswa ( SMAS Kartika)

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal Senin, 20 Februari 2017. Pada tanggal dan
waktu yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan
wawancara kepada informan mengenai kedisiplinan siswa di SMAS Kartika
Kendari, sekitar pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan
pengamatan, sekitar pukul 08.00 WITA, peneliti bertemu dengan informan dan
menyambut baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk
wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan sekolah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN SISWA DI SMAS KARTIKA KENDARI

1. Saya boleh tau bapak sudah berapa lama mengajar di sekolah ini pak?

Jawaban:

Saya mengajar sudah tujuh belas tahun sekarang
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2. Kalau awal terbentuknya sekolah ini bagaimana pak?

Jawaban:

Tanggal lima oktober 1985, dari pihak kemiliteran yang membangun tapi ada juga
bantuan dari diknas pendidikan, berupa pembangunan rehap ya kayak kemarin ini
dua, yang ipa I dan ipa II kemarin direhap dari diknas kota.

3. Apakah dari awal berdirinya sekolah ini sudah memang menerapkan
kedisiplinan pak?

Jawaban:

Ya yang namanya yayasan kartika ini SMP SMA itu dari awal sudah sangat
ditegaskan kedisiplinan di sekolah.

4. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pak?

Jawaban:

Semua berawal dari sosialisasi, maksudnya aa aturan itu dijalankan sambil
sosialisasi kan tidak serta merta juga kita menindak dan sebagainya selalu berawal
dari sosialisai sampai sekarang ada namanya peringatan-peringatan dari aturan
yang telah disepakati bersama di sekolah ini.

5. Nah aturan tersebut kan ditetapkan kepada siswa kemudian siswa
menjalankan kemudian jika siswa melanggar akan ada sangsi atau
hukuman nah bagaimana bentuk dari hukuman itu pak?

Jawaban:

Jadi aturan disini ada memang aturan tetap dari sekolah kemudian ada juga aturan
yang dibuat oleh osis aa ketika aturan itu dilanggar ada sangsi, aturan guru atau
aturan osis semua dikenakan sangsi, ketika aturan itu dilanggar, ada
membersihkan WC, ada memungut sampah, menyapu, kemudian ada dikasih
tugas mata pelajaran guru mata pelajaran kemudian sangsi juga dijemur kalau
sudah sampai tiga kali peringatan tidak diindahkan.



68

URAIAN WAWANCARA

Dari hasil wawancara peneliti terhadap informan di atas maka diketahui
bahwa kedisiplinan yang dilakukan oleh pihak sekolah dimulai melalui sosialisasi
serta terus memberikan teguran atas aturan-aturan tersebut agar senantiasa
dijalani.

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.
 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, serta elemen-elemen

yang terkait
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Penerapan Kedisiplinan Siswa di SMAS Kartika Kendari

Peneliti: Nita Frasmita

Nomor : 02

Hari, Tanggal Wawancara : Selasa, 21 Februari 2017

Informan : Hartiti S.Pd (Wakasek Kesiswaan SMAS Kartika)

Waktu Wawancara : 10.00 WITA

Tempat Wawancara : Pondok Siswa ( SMAS Kartika)

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal Selasa, 21 Februari 2017. Pada tanggal dan

waktu yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan

wawancara kepada informan mengenai kedisiplinan siswa di SMAS Kartika

Kendari, sekitar pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan

pengamatan, sekitar pukul 10.00 WITA, peneliti bertemu dengan informan dan

menyambut baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk

wawancara. Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada

perbincangan ringan mengenai keadaan sekolah hingga pada fokus pertanyaan dan

peneliti mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data

wawancara kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN SISWA DI SMAS KARTIKA KENDARI

1. Bagaimana kedisiplinan yang ada di sekolah ini bu?
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Jawaban:

Kalau disiplinnya kita disini yang pertama itu tepat waktu dalam belajar kita
terapkan, terlambat bina awal itu sudah dating selama tiga kali berturut-turut
sudah ada sangsi dari osis jadi disiplin waktu masuk pada jam bina awal, kedua
disiplin pada peroses belajar mengajar, yang ketiga disiplin pada saat kembali pun
kerumah tidak nongkrong di jalan raya, tidak banyak nongkrong di tempat
penjualan capcin apa segala macam karena takutnya kita nanti disana ada
teransaksi obat-obatan terlarang, itu yang kita terapkan disinitermaksud disiplin
yang lebih utama lagi itu pada kasus alpa dengan kasus merokok itu keras, kalau
alpakan satu kali masih peroses pada wali kelas dicatat penyampaian informasi
untuk tidak alpa lagi, alpa yang kedia masih tetap teguran dari wali kelas, ketiga
baru panggilan orang tua.

2. Tadi ibu mengatakan bahwa pelanggaran yang sering dilakukan itu alpa,
nah apa yang menjadikan kasus alpa ini sering terjadi?

Jawaban:

Rata-rata pada umumnya alapanya siswa ini karena orang tuanya sibuk, dia
kurang sehat tapi tidak ada laporan kesekolah, sibuk apa dinator apa tidak bias
juga tinggalkan apel kegiatan apa jadi anaknya yang jadi korban rata-rata begitu,
ditanya kenapa? Sakit bu tidak ada laporan tuaku sakit atau ada anak kecilnya gitu
jadi alpanya bertambag bertambah bertambah tapi kalau kita sudah komunikasi
binang-bincang peroses alhamdululah itu sudah terminimalisir untuk tidak alpa,
jadi kalau alpa itu sudah rawan, alhamdululah kita anak disini hamper seminggu
sudah diurus tiga kali saja sudah diurus oleh orang tua kelas.

3. Tadi ibu mengatakan bahwa merokok salah satu  pelanggaran terberat, lalu
bagai mana dengan pemberian sangsinya itu bu?

Jawaban:

Ya dilarang keras untuk merokok jangankan siswanya gurunya saja tidak ada yang
merokok kalaupun ada  yang merokok ya sembunyi ditempat yang aman tapi
alhamdulilah teman guru tidak ada yang merokok,  bahkan kasus merokok itu
lansung dikenakan sangsi denda biaya, uang terendah itu lima ratus ribu dan harus
diselesaikan uang denda ini digunakan oleh osis untuk membantu temannya yang
tidak mampu tetapi anak yang dibantu itu koridornya taat tidak melakukan
pelanggaran, kedua memang anaknya yang butuh bantuan, ketiga memang
anaknya orang cerdas jadi tiga item itu kami salurkan langsung caranya itu
dibayar oleh orang tua yang merokok tadi disalurkan kepada siswa yang
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membutuhkan dicatat di buku pengawasan,bagi anak yang menerima sebagai
informasi siswa yang bersangkutan mendapat bantuan dari binaan osis kasus
merokok.

4. Lalu bagaimana jika ada siswa yang memang betul-betul tidak mampu
membayar denda bu?

Jawaban:

Itu biasanya sangsinya dua pilihan kalu dia tidak bayar berarti dia harus
membersihkan WC selama beberapa minggu itu aturannya osis bersihkan, jadi
osisi itu ada data bersihkan toilet misalnya toilet ini(menunjuk pada toilet siswa
samping Kantian sekolah) toilet putrid selama satu minggu, kan enam hari kalau
kondisi hari kedua tidak ada air atau apa itu dinyatakan tidak melaksanakan tugas
dulu pokoknya sampai secukupnya sampai enam kali selama satu minggu sebagai
pengganti yang lima puluh ribu ini, tapi mengganti dalam kondisi seperti ini
memang betul-betul sudah tercatat bahwa memang anak ini kurang mampu apa
segala macam karena kalau setiap siswa ditemukan begitu baru beralasan kurang
mampu itu tidak ada gunana juga jadi sudah ada data bahwaini memang tidak
mampu ini hanya konsekuensinya kalau sudah diberikan itu jangan lagi yang
kedua, mau tidak mau harus jalani konsekuensi seperti siswa yang pada umumnya
jadi ada toleransi mangkanya itu untuk mengetahui mampu anaknya atau tidak
wali kelas yang benar-benar tahu kondisi siwanya dengan kondisi dirumah,
caranya ada kunjungan rumah, kunjungan rumah itu nanti ada misalnya pulang
sekolah kuunjungan rumah kerumah si a yang kasusnya ini tadi alpa terlambat itu
dianggarkan dari dana osis sekolah bukan dari dana bos misalnya pulang sekolah
berarti teransportasi bensin uang makan yang tentunya dibarengi dengan
finansialnya.

5. Bagaimana strategi ibu sebagai wakamat kesiswaan dalam penerapan
kedisiplinan siswa?

Jawaban:

Kalau strateginya itu gampang saja sederhana sebenarnya atauran yang ada yaitu
yang harus kita ini jangan kita sudah pilih aturan a kitah pindah model b jadi kalau
memang itu aturannya satu kali langsung sangsi dua kali peringatan ya kita
jalankan itu, itukan sudah ada rapat kerjanya osis bersama Pembina jadi kalau
memang itu betul betul pernyataan dikeluarkan ya dikeluarkan, jadi kalau sudah
aturan siswa ini bahwa apabila melakukan pelanggaran yang sama seperti tawuran
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merokok, pokoknya dia sudah merokok dia sudah alpa dia sudah rawan, berkelahi
mensponsori perkelahian, itu kalau sudah catatan kepala sekolah terahir jika sekali
lagi melakukan pelanggaran maka dikeluarkan itu akan dikeluarkan adapun
toleransi orang tuanya duduk bersama anak bapak ibu bahwa kalau memang anak
ini masih dikasih kesempatan terahir masih ada jadi peringatan satu peringatan
dua peringatan tiga ,empat walkelas kelima wakasek kesiswaan enam kepala
sekolah, kepala sekolah pun itu ada tiga kali lanjutan, lanjutan satu dua terahir jadi
hamper sepuluh kali peringatan baru coret dikeluarkan, jadi kita hanya ikuti aturan
yang sudah dibuat ya aturan itu jugalah yang dipakai untuk patokan bagi siswa-
siswa yang melakukan pelanggaran dan lain-lain itu sederhana saja itu komitmen
saja.

URAIAN WAWANCARA

Hasil wawancara pada informan peneliti mencoba untuk menguraikan
beberapa poin yang terdapat pada hasil wawancara diatas antara lain:

Pada pertanyaan pertama peneliti mendapatkan tiga poin penting dalam
bentuk kedisiplinan siswa seperti tepat waktu dalam datang belajar, peroses
pembelajaran, serta pulang sekolah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh informan
di atas.

Kemudian pada pertanyaan kedua peneliti mendapatkan informasi bahwa
pelanggaran yang sering terjadi adalah alpa, namun dalam hal ini pihak sekolah
telah melakukan upaya dan ternyata alpa siswa dipengaruhi oleh kesibukan orang
tua siswa yang tidak sempat hadir untuk memberikan informasi kepada pihak
sekolah.

Pada pertanyaan di nomor tiga tenyata pelanggaran terberat di SMAS
Kartika ini adalah merokok dan begitupula dengan sangsinya bahkan sangsi pada
peanggaran ini adalah denda biaya dan bisa mencapai lima ratus ribu.

Dari kasus merokok yang sangsinya berupa dana atau uang maka peneliti
bertanya kembali bagaimana dengan siswa yang tidak sanggup membayar,
ternyata pihak sekolah juga memiliki toleransi dan cara tersendiri mengenai hal
tersebut

.
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KESIMPULAN

 Disiplin di SMAS Kartika merupakan bentuk dari aturan yang ada di
sekolah ini seperti dating tepat waktu, tidak alpa, tidak merokok,
berpakaian rapid an lainnya sehingga dari bentuk aturan tersebut banyak
upaya yang dilakukan guru atau pihak sekolah untuk mewujudkan
kedisiplinan tersebut.

 Pemberian teguran, hukuman, hingga sangsi denda serta pemanggilan
orang tua dilakukan sebagai upaya penerapan kedisiplinan.

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.
 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, serta elemen-elemen

yang terkait
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Penerapan Kedisiplinan Siswa di SMAS Kartika Kendari

Peneliti: Nita Frasmita

Nomor : 03

Hari, Tanggal Wawancara : Senin, 27 Februari 2017

Informan : La Ode Suayib S.Pd (Kepala Sekolah)

Waktu wawancara : 10.15 WITA

Tempat Wawancara : Pondok Guru ( SMAS Kartika)

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal Senin, 27 Februari 2017, Pada tanggal dan

waktu yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan

wawancara kepada informan mengenai kedisiplinan siswa di SMAS Kartika

Kendari, sekitar pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan

pengamatan, sekitar pukul 10.15 WITA, peneliti bertemu dengan informan dan

menyambut baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk

wawancara. Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada

perbincangan ringan mengenai keadaan sekolah hingga pada fokus pertanyaan dan

peneliti mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data

wawancara kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN SISWA DI SMAS KARTIKA KENDARI

1. Bagaimana penerapan kedisiplinan yang bapak terapkan di sekolah ini?

Jawaban:

Kalau sebenarya displin sejak kami masuk sampai saat ini ya seperti ini tidak ada
yang berubah intinya berpusat pada siswa dan panduan kam adalah buku
pengawasan.
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2. Bagaimana peroses penerapan disiplin tersebut pak?

Jawaban:

Kami disini punya aturan tertulis di buku pengawasan anak-anak tatibnya jelas
apa yang boleh apa yang tidak boleh ya itu di tegakkan baik guru maupun
siswanya dan kami bersama-sama guru dan osis yang tegakkan mangkanya pagi-
pagi kita lihat sebelum masuk osis sudah di depan pintu setelah masuk gurulah
wali kelas yang mengambil alih untuk peroses selanjutnya.

3. Karena menurut bapak disiplin telah terlaksana maka apa yang menjadi
patokan bahwa disiplin ini telah terlaksana?

Jawaban:

Bahwa anak-anak sudah mematuhi tatib yang telah kami bikin itu bahwa ada
pelanggaran itu hal biasa namanya juga anak anak-anak ya yang jelasnya ditindaki
apapun pelanggarannya ditindaki ikuti aturan, tindakannya atau sangsinya
tergantung besar kecilnya pelanggaran dan itu sudah diatur.

4. Apakah sangsi itu member perubahan terhadap siswa pak?

Jawaban:

Oh iya, jadi anak-anak berusaha untuk tetap berdisiplin, ada efek jeranya ada
karena kami melibatkan orang tua siswa juga pada ahirnya, ketika misalnya
pelanggaran kehadiran ada yang terlambat empat sampai limakali kita panggil
orang tuanya apa masalahnya sehingga terjadi, jadi anak-anak itu berfikir lah mau
mengulangi kesalahan karena dapat sangsi dari sini juga teguran dari orang
tuakan.

5. Apa yang diharapkan dari penerapan disiplin ini pak?

Jawaban:

Harapa kami perilaku yang ditujukkan itu bukan hanya takut hukuman saja tetapi
harus lahir dari kesadaran bahwa aturan itu penting untuk ditaati, jadi kepentingan
bersama ituharus dikedepankan dan kesadaran inilah yang kami coba ajarkan
melalui aturan-aturan tata tertib tersebut.
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URAIAN WAWANCARA

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap nforman yang
terpilih sebagai mana tercatat di atas maka diuraikan bahwa SMAS Kartika
memang telah melaksanakan kedisiplinan dari awal terbentuknya sekolah ini,
salah satu upaya yang dilakukan dengan membuat buku pengawasan siswa yang
wajib dimiliki oleh seluruh siswa.

Informan menganggap pelanggaran merupakan hal yang wajar dalam
suatu lembaga pendidikan namun tetap saja upaya penerapan kedisiplinan harus
ditegaskan kepada seluruh siswa, sehingga hal tersebut dapat memberikan efek
jera kepada siswa dengan memberikan sangsi yang sesuai dengan pedoman tata
tertib sekolah.

KESIMPULAN

 Kedisiplinan dimulai dari berdirinya sekolah hingga saat ii dan semua
tertuang di dalam buku pengawasan siswa yang juga menjadi penghubung
antara orang tua dan pihak sekolah

 Setiap pelanggaran yang dilakukan siswa tentu akan mendapatkan sangsi
sesuai dengan buku pedoman tata taertib siswa.

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.
 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, serta elemen-elemen

yang terkait
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Penerapan Kedisiplinan Siswa Di SMAS Kartika Kendari

Peneliti: Nita Frasmita

Nomor : 04

Hari, Tanggal Wawancara : Rabu, 01 Maret 2017

Informan : Yulianti Bahmid, S.Pd (Wakasek Humas SMAS

Kartika)

Waktu Wawancara : 10.00 WITA

Tempat Wawancara : Pondok Guru ( SMAS Kartika)

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal rabu, 01 maret 2017, Pada tanggal dan

waktu yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan

wawancara kepada informan mengenai kedisiplinan siswa di SMAS Kartika

Kendari, sekitar pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan

pengamatan, sekitar pukul 10.00 WITA, peneliti bertemu dengan informan dan

menyambut baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk

wawancara. Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada

perbincangan ringan mengenai keadaan sekolah hingga pada fokus pertanyaan dan

peneliti mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data

wawancara kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN SISWA DI SMAS KARTIKA KENDARI

1. Menurut ibu bagaimana peroses penerapan disiplin di sekolah ini?

Jawaban:
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Dalam penerapan disiplin tentu siswa harus tahu dulu tatibnya seperti apa saja jadi
pada saat siswa mendaftar kami sudah sosialisasikan kepada mereka tentang
peraturan yang ada selain sosialisasi hal penting lainya adalah keteladanan,
keteladanan ini sangat penting dalam peroses penerapan disiplin agar siswa dapat
meniru perilaku disiplin itu langsung dari gurunya seperti dating tepat waktu,
setiap pagi itu wali kelas dating pagi untuk jam bina awal nah disinilah dilihat
bagaimana kedisiplinan yang dicontohkan gurunya.

2. Kalau peroses sosialisasi tata tertib tersebut seperti apa bu

Jawaban:

Dari pertama masuk sekolah, jadi pada saat siswa mendaftarkan diri di sekolah ini
sudah disosialisasikan adanya tata tertib sekolah jika nantinya diterima di sekolah
ini dan sosialisasi ini terus menerus dilakukan seiring dengan pemberlakuannya
tata tertib itu, misalnya melalui pengarahan pengarahan saat jam bina awal jadi
setiap wali kelas mengecek member tahu apa saja yang harus dilakukan siswa.

3. Lalu bagai mana dengan sosialisasi kepada orag tua siswa bu? Apakah
mereka dilibatkan atau tidak?

Jawaban:

Oh iya tentu dilibatkan sejak awal tata tertib disosialisasikan kepada orang tua
siswa kami undang mereka untuk rapat itu sosialisasi pada saat mos kami undang
orang tua kita bahas semua juga denda berupa uang itu kita bahas semua supaya
sepakat kalau ada tawaran dari orang tua tentang tatib begini begin begini itu kita
terima dan dikondisikan.

4. Menurut ibu apa implikasi yang terjadi dalam peroses penerapan
kedisiplinan di sekolah ini bu?

Jawaban:

Penerapa disiplin tentu sangat membantu menciptakan suasana yang kondusif
karena disiplin itu juga sekolah dapat terlihat bersih rapi teratur juga coba
bayangkan kalau sekolah tidak ada tata tertibnya pasti siswa semaunya sendiri,
bahkan ada saja tatib masih ada juga yang terlambat masuk kelas dengan banyak
alasanya ke kamar mandilah atau apalah ya tapi wajar saya rasa.
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URAIAN WAWANCARA

Pada  perosespenerapan disiplin siswa di sekolah dilakukan sosialisasi
terlebih dahulu, halini sama dengan ungkapan informan yang peneliti wawancarai
mengatakan melakukan sosialisasi pada tahap awal adalah upya yang dilakukan
pihak sekolah kepada siswa maupun orang tua siswa

KESIMPULAN

 Peroses pengenalan disiplin dimulai pada saat awal sekolah (MOS)
begitupula dengan sosialisasi kepada orang tua siswa dilakukan saat awal
mereka bergabung di lembaga pendidikan ini sehingga mereka mengetahui
aturan kedisiplinan yang ada di dalam lembaga ini.

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.
 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, serta elemen-elemen

yang terkait
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Penerapan Kedisiplinan Siswa Di SMAS Kartika Kendari

Peneliti: Nita Frasmita

Nomor : 05

Hari, Tanggal Wawancara : Senin, 06  Maret 2017

Informan : Mashuri S.Ag (Guru Pendais SMAS  Kartika)

Waktu Wawancara : 10.00 Wita

Tempat Wawancara : Pondok Guru ( SMAS Kartika)

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 06  Maret 2017 Pada tanggal dan waktu

yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara

kepada informan mengenai kedisiplinan siswa di SMAS Kartika Kendari, sekitar

pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan pengamatan,

sekitar pukul 10.00 WITA, peneliti bertemu dengan informan dan menyambut

baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan

ringan mengenai keadaan sekolah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti

mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara

kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN SISWA DI SMAS KARTIKA KENDARI

1. Bapak kan sebagai guru di sekolah ini nah bagaimana strategi bapak dalam
menerapkan disiplin siswa?
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Jawaban:

Yang pertama berawal dari guru itu sendiri harus gurunya disiplin dulu taati
aturan yang semua lalu semua kita turunkan kepada anak-anak kita dengan cara
itu insyaallah contoh kita sebagai guru sebagai contoh pasti akan diikuti oleh
anak-anak kita dan alhamdulilah selama ini apa yang kita lakukan itu sudah
memasyarakatlah di kalah dikalangan siswa kita artinya kartika ini sudah dikenal
dengan sekolah disiplin bukan Cuma disiplin bukan Cuma disini tapi sesulawesi
tenggara atau bahwa kartika kartika itu sangat disiplin

2. Kemudian bagaimana pandangan bapak tentang disiplin yang dilakukan di
sekolah ini?

Jawaban:

Ini sangat luar biasa sangat bagus, sangat diterapkan berkesinambungan sempurna
kalau menurut saya karena memang sampai hari ini yang namanya aturan yang
kita buat it uterus dijalankan dengan sebaiknya dan ketika dilanggar terus
diberikan sangsi bagi siswa yang melakukannya baik bukan Cuma siswa
termaksud guru kalau guru juga terlambat atau tidak datang pasti dari pihak
kepala sekolah meberikan teguran kepada guru yang bersangkutan.

3. Pak disini orang tua siswa juga diikutsertakankah dalam penerapan tata
tertib yang ada?

Jawaban:

Pasti dari awal siswa baru diterima disekolah ini itu sudah dilakukan sosialisasi
tentang aturan atutan yang berlaku di sekolah ini sehingga nanti dari masuk
hingga selesai mereka baik siswa maupun orang tua sudah tidak lagi bermasalah
dengan itu semua aturan sekolah disampaikan kepada orang tua siswa termaksud
dinamanya buku pengawasan ini menjadi penghubung kami antara wali kelas atau
guru dengan orang tua siswa apapun itu mau nilai mau namanya kegiatan apapun
semua tertulis di buku pengawasan itu sehingga anak kami di kartika tidak ada
yang istilah bohong kenapa kita berkata demikian karena semua kegiatan apaun
yang diikuti anak-anak kita pasti oleh wali kelas ditulis di buku pengawasan
ketika anak kita mengatakan “pak saya mau pergi les hari ini’ kemudian orang tua
harus dia buka buku pengawasan kalau ada tertulis di buku pengawasan itu benar
ada les tapi kalau tidak ada les itu bohong itu anak, jadi sama dengan kehadiran
misalnya kata bapaknya nak kamu pergi sekolah hari ini” pergi pak, kalau
memastikan pergi dan tidaknya orang tua yang baik adalah meminta buku
pengawasan itu “coba saya lihat buku pengawasannya dia ada tanda tangan wali
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kelas berarti dia pergi anak saya, tetapi kalau diambil buku pengawasan itu dilihat
pada hari ini misalnya tanggal tujuh tidak di tanda tangani wali kelas maka itu
anak bohong tidak kesekolah jadi buku pengawasan itu menjadi penghubung
antara pihak sekolah khususnya wali kelas dengan orang tua siswa di rumah.

4. Beberapa waktu yang lau bapak bahwa ada sangsi baik berupa denda
tegurandan lain sebagainya, nah adakah efek jera yang ditimbulkan dari
pemberian sangsi ini pak?

Jawaban:

Rata-rata yang kita bina disini adalah anak pindahan yang dimana rata-rata anak
pindahan itu rawan dari sekolah sana ketika msuk disini alhamdulilah itu hanya
tiga hari lamanya mempertahankan kenakalannya itu kala tidak berubah sistemnya
kalau mau mengikuti aturan di sini sekolah kalau tidak keluar minimal dia akan
keluar sendiri kalau dia tidak ikuti aturan di sini karena setiap hari akan ditegur
dimarahi diberi sangsi ketika dia melanggar aturan yang ada di sekolah ini jadi
efek positifnya sangat luar biasa sampai hari ini ya sekolah kami ini sangat
digemari masyarakat khususnya orang tua karena satu yang mereka cintai disini
kedisiplinan sehingga orang tua tidak perlu kawatir menyekolahkan anak mereka
disini karena disini sangat terjaga jangankan mau keluar pagar keluar keluar disini
saja tidak bisa taanpa seijin wali kelas di buku pengawasannya anak-anak

5. Apa kendala yang bapak alami dalam peroses penerapan kedisiplinan ini
pak?

Jawaban:

Kendalanya masih ada siswa yang tidak cinta kepada kedisilinan ya sampai hari
ini masih melanggar tapi harus kita kasih sagsi karena itu tanggung jawab kita kita
tidakk boleh kita membiarkan anak kita melanggar aturan sampai kapan pun
kecuali dia sudah keluar dari sekolah baru berhenti pembinaan itu.
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URAIAN WAWANCARA

Dalam peroses peneliti mencari informasi dengan melakukan wawancara

peneliti memberikan pernyataan yang sama terhafap informan seperti pertanyaan

poin satu satu, pertanyaan ini juga penelititanyakan pada informan lain ada

perbedaan jawaban seperti dimulai dari konsistensi menerapkan kedisiplinan

danjawaban lain mengatakan di mulai dari diri sendiri yang melaksanakan baru

diterapkan keoada siswa, perbedaan ini sebenarnya hanya pada redaksi namun

intinya sama yakni menerapkan kedisiplinan secara baik sesuai dengan aturan

yang ada.

Poin kedua yang dapat peneliti uraikan adalah hingga saat ini aturan yang

ada di SMAS Kartika terus dilaksanakan, pemberian sangsi bagi yang melanggar

akan selalu dilaksanakan dan menjadi tujas dari lembaga pendidikan ini

Pada poin tiga hal yang sama jauga dijelaskan pada informan lain dengan

perbedaan redaksi pada setiap nforman yamg menjelaskan bahwa sosialisasi

kepada orang tua siswa tentang aturan kedisipliansiswa dilakukan padatahap awal.

Pada poin empat informan menjelaskan adanya efek jera yang ditimbulkan

dari pemberian sangsi kepada siswa, meskipun membutuhkan waktu namun tetap

efek jera ini membuat siswa tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua

kalainya.

Dalam penerapan kedisiplinan siswa tentu mengalami kendala maka

informan menjelaskan bahwa kendala yang dialaminya adalah adanya siswa yang

tidak cinta kepada kedisiplinan tersebut.
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KESIMPULAN:

 Penerapan disiplin berawal dari guru sebagai contoh kepada para siswa
sehingga penerapan kedisiplinan dapat terlaksana.

 Adanya efek jera juga sangat membantu dalam penerapan kedisiplinan.

 Adanya siswa yang tidak cinta kepada kedisiplinan menjadi kendala
tersendiri terhadap penerapan kedisiplinan siswa.

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.

 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, serta elemen-elemen
yang terkait
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Penerapan Kedisiplinan Siswa di SMAS Kartika Kendari

Peneliti: Nita Frasmita

Nomor : 06

Hari, Tanggal Wawancara : Senin, 06 Maret 2017

Informan : Yulianti Bahmid, S.P (Wakasek Humas Smas

Kartika)

Waktu wawancara : 12.00 WITA

Tempat wawancara : pondok siswa ( SMAS Kartika)

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2017. Pada tanggal dan waktu
yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara
kepada informan mengenai kedisiplinan siswa di SMAS Kartika Kendari, sekitar
pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan pengamatan,
sekitar pukul 12.00 WITA, peneliti bertemu dengan informan dan menyambut
baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan sekolah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN SISWA DI SMAS KARTIKA KENDARI

1. Beberapa waktu lalu kan ibu mengatakan tentang sosialisasi tata tertib
sekolah, apakah semua guru ikut terlibat di dalamnya atau hanya sebagian
saja bu?

Jawaban:

Kalau untuk sosialisasi biasanya yang dilakukan itu kepala sekolah ada ibu titi
wakasek kesiswaan sama komite sekolah kami semua mengundang saat mos
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seperti yang saya katakan dipertemuan inilah segala sesuatu mengenai tata tertib
di bincangkan, selain itu penerapannya didukung oleh guru apalagi wali kelas kan
dia yang setiap saat mengontrol anak-anak memberi contoh ya pokoknya menjadi
teladanlah untuk para siswa.

2. Contoh-contohnya apa saja bu yang diberikan guru sebagai teladan?

Jawaban:

Ya seperti dating tepat waktu, disini setiap pagi wajib wali kelas memberikan
memeriksa siswanya dari pakaian samapai kerapian di periksa semua, kemudian
juga bapak ibu guru disini setahu saya tidak merokok tapi merokoknya di luar
lingkungan sekolah itu juga salah satu contoh nah ketika seumpama para guru
tidak mampu mencerminkan kedisiplinan itu maka aturan tata tertib juga sulit di
terapkan kepada siswa, mangkanya kami dari para guru berusaha sebisa mungkin
agar bias menunjukkan sikap dan perilaku disiplin, terutama ketika menjalankan
kegiatan akademik di sekolah.

3. Lalu apa kendala yang ibu rasakan dalam menerapkan disiplin di sekolah
ini?

Jawaban:

Kalau kendala mungkin tidak ada hanya saja terkadang anak-anak yang sudah di
dapati melanggar tapi masih juga mengelak tapi saya rasa bukan kendala itu
karena akan di tanyai terus menerus samapai dia mengaku saa rasa kalau kendala
mungkin belum ada sampai saat ini semua berjalan sesuai aturan dan kebijakan
yang ada.

4. Apa yang ibu harapkan dari penerapan disiplin ini bu?

Jawaban:

Harapannya ya tentu tingkat disiplin terus meningkat, bukan hanya dilingkungan
sekolah saja tetapi juga dibawa sampaikerumah kemudian juga juga membuat
terciptanya kenyamanan dalam peruses belajar mengajar agar siswa memiiki nilai
ahklah yang baik saya kira sama seperti yang lain.
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URAIAN WAWANCARA:

Dari hasil wawancara di atas maka peneliti mendapatkan informasi bahwa
sosialisasi dilakukan pihak sekolah saat masa oreantasi dan yang
melaksanakannya adalah pihak komite dan wakasek kesiswaan. Kemudian juga
dalam pelaksanaan tata tertib guru tentunya memberikan contoh yang baik bagi
siswa seperti dating tepat waktu dan lain sebagainya seperti informan jelaskan di
atas.

Peneliti juga menanyakan tentang kendla sama seperti informan
sebelumnya namun ada perbedaan jawaban, informan sebelumnya mengatakan
bahwa ada siswa yang tidak cinta kepada kedisiplinan, dan informan ini
mengatakan bahwa ada siswa yang ditemukan melanggar namun tetap mengelak,
peneliti rasa hal tersebut memiliki sangkutan bahwa siswa yang tidak cinta
terhadap kedisiplinan akan mengelak jika ditemukan melakukan pelanggaran.

KESIMPULAN:

 Dalam penerapan kedisiplinan orang tua juga ikut terlibat dan juga dapat
mengontrol disiplin siswa.

 Setiap guru juga berupaya untuk memberikan contoh kepada siswanya.

 Adanya siswa yang tetap mengelak ketika ditemukan melanggar menjadi
kendala dan tantangan bagi pihak sekolah.

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.

 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, serta elemen-elemen
yang terkait
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Penerapan Kedisiplinan Siswa di SMAS Kartika Kendari

Peneliti: Nita Frasmita

Nomor : 08

Hari, Tanggal Wawancara : Selasa, 07 Maret 2017

Informan : La Ode Suayib S.Pd (Kepala Sekolah SMAS

Kartika)

Waktu wawancara : 11.00 WITA

Tempat Wawancara : Pondok Guru (SMAS Kartika)

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2017. Pada tanggal dan waktu
yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara
kepada informan mengenai kedisiplinan siswa di SMAS Kartika Kendari, sekitar
pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan pengamatan,
sekitar pukul 11.00 WITA, peneliti bertemu dengan informan dan menyambut
baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan sekolah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN SISWA DI SMAS KARTIKA KENDARI

1. Apakah bapak ikut mengontrol berjalannya kedisiplin di sekolah ini pak?

Jawaban:
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Sebenarnya saya ikut mengontrol namun tidak secara langsung tetapi pada wali
kelas karena wali kelas bersama siswa dari pagi sampai dengan pulang jadi wajib
untuk mengetahui kondisi apapun dari siswanya jadi saya mengontrol wali kelas.

2. Bagaimana dengan guru BK pak apakah bapak juga mengontrol setiap
hari?

Jawaban:

Kebetulan disini memang tidak ada BK tapi fungsi-fungsi BK ada di wali kelas itu
tadi semua persoalan wali kelas yang mengetahui apa yang terjadi pada siswanya.

3. Apa kendala yang bapak rasakan dalam penerapan kedisiplinan ini pak?

Jawaban:

Saya rasa tidak ada karena kita ikuti aturan yang ada di sekolah ini.

URAIAN WAWANCARA

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan, maka peneliti dapat
menguraikan hasil dari wawancara tersebut bahwa kepala sekolah mengontrol
kedisiplinan siswa melalui wali kelas, dan di SMAS Kartika ini wali kelas juga
merangkap sebagai guru BK maka jika ada siswa yang melanggar aturan sekolah
secara otomatis yang menanganinya adalah wali kelas yang berperan sebagai
bimbingan konseling atau BK kepada siswa.

KESIMPULAN:

 Kepala sekolah ikut mengontrol kedisiplinan siswa melalui wali kelas
masing-masing, wali kelas juga merangkap sebagai guru BK untuk seluruh
kelas yang menjadi tanggung jawabnya.

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.
 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, serta elemen-elemen

yang terkait.
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Penerapan Kedisiplinan Siswa di SMAS Kartika Kendari

Peneliti: Nita Frasmita

Nomor : 08

Hari, Tanggal Wawancara : Rabu, 08 Maret 2017

Informan : Ibu Hartiti S.Pd (Wakasek Kesiswaan SMAS

Kartika)

Waktu Wawancara : 10.00 WITA

Tempat Wawancara : Pondok Guru (SMAS Kartika)

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2017. Pada tanggal dan waktu
yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara
kepada informan mengenai kedisiplinan siswa di SMAS Kartika Kendari, sekitar
pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan pengamatan,
sekitar pukul 10.00 WITA, peneliti bertemu dengan informan dan menyambut
baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan sekolah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN SISWA DI SMAS KARTIKA KENDARI

1. Beberapa waktu lalu ibu banyak memaparkan tentang bentuk-bentuk
disiplin siswa penerapan dan lain sebagainya, kemudian apa kendala dari
penerapan disiplin di sekolah ini menurut ibu?

Jawaban:
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Kendalanya tentu yang utama barangkali dari siswanya maksudnya siswa kan
berbeda-beda punya karakter dan kabiasaan sendiri ada yang penurut sekali
ditegur sudah ada juga berkali-kali ditegur masih sama nanti orang tuanya
dipanggil kesekolah baru mulai berubah tapi alhamdulilah kalu sama saya semua
abak bahkan guru pake nama saya kalau mau izin sama bu titi tapi saya juga lihat-
lihat kalau sudah pucat berkeringat mi juga ya saya izinkan pulang tapi benar-
benar pulang kerumah saya bilang suatu saat saya Tanya orang tua kamu bahwa
tanggal ini anak ibu ini pulang dirumah karena begini, jadi siswa juga berfikir dua
kali bertemu saya apa lagi mau bohong-bohong.

2. Kemudian bagaimana cara koordinasi kepada orang tua siswa tersebut?

Jawaban:

Ya ada namanya kunjungan rumah saya pernah mengatakan ada kunjungan rumah
entah enam bulan sekali atau seminggu setiap siswa tergantung dari kemampuan
wali kelas saja yang jelas tetap itu harus terlaksana, karena disitu berbincang-
bincang kalau ada masalah juga dibahas upaya ini dilakukan supaya tetap ada
komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa.

3. Apa harapan ibu terhadap penerapandisiplin ini bu?

Jawaban:

Harapan semoga disiplin bias menjadi pembiasaan untuk anak-anak supaya bukan
hanya di lingkungan sekolah tapi di rumah di lingkungan juga bias menanamkan
kedisiplinan itu sehingga kita bangga ada yang dibawa pulang oleh anak-anak
saya kira begitu.

URAIAN WAWANCARA

Dari hasil wawancara pada poin pertama peneliti mendapatkan perbedaan
jika informan sebelumnya menganggap tidak cintanya siswa terhadap kedisiplinan
serta informan berikut mengakunya siswa siswa yang ditemukan melanggar
sebagai sebuah kendala maka informan berikut mengatakan bahwa perbedaan
karakter siswa yang berbeda-beda juga merupakan kendala dalam pelaksanaan
kedisiplinan siswa.

Pihak sekolah juga membuat kunjungan rumah sebagai salah satu upaya
komunikasi kepada orang tua siswa. Kunjungan rumah dilakukan oleh wali kelas
dalam waktu yang memang telah ditentukan.
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KESIMPULAN:

 Dalam upaya penerapan kedisiplinan siswa pihak sekolah juga tentunya
mengalami kendali seperti karakter siswa yang berbeda-beda sehingga
harus ada strategi yang tetap dilakukan untuk mewujudkan kedisiplinan
tersebut seperti kunjungan rumah dan lain sebagainya.

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.
 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, serta elemen-elemen

yang terkait.
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Penerapan Kedisiplinan Siswa di SMAS Kartika kendari

Peneliti: Nita Frasmita

Nomor : 09

Hari, Tanggal Wawancara : Senin, 20 Maret 2017

Informan : Petrus Leonardi (Siswa XI-IPA 4)

Waktu Wawancara : 10.00 WITA

Tempat Wawancara : Pondok Siswa (SMAS Kartika)

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 maret 2017. Pada tanggal dan waktu
yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara
kepada informan mengenai kedisiplinan siswa di SMAS Kartika Kendari, sekitar
pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan pengamatan,
sekitar pukul 10.00 WITA, peneliti bertemu dengan informan dan menyambut
baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan sekolah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN SISWA DI SMAS KARTIKA KENDARI

1. Menurut ade bagaimana disiplin di sekolah ini?

Jawaban:

“disiplinnya itu kayak bagaimana kah, kayak berpakaian, kalau biasa yang sa
langgar langsung pada intinya saja, yang sa langgar saya pelanggaran ringannya
saja, kayak tidak pakai dasi, kos kakinya pakai kos kaki hitam padahal disuruh
putih, yang kayak gitu-gitu saja.

2. Ade tau kah disiplin itu apa?



94

Jawaban:

Disiplin itu kita ikuti tata tertib di sekolah

3. Kan pernah melanggar jadi sangsi yang pernah di dapat itu apa?

Jawaban:

Belum ada sangsi hanya ditegur saja karena yang sa langgar belum cukup tiga,
kalau dipanggil orang tua tiga kali pi kita melanggar.

4. Kalau di catat di buku pengawasan berapa kali?

Jawaban:

Lima kali

5. Lima kali belum dapat sangsi?

Jawaban:

Karena pelanggarannya kan satu satu ji kak ndak anu ndak terulang lagi.

URAIAN WAWANCARA

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada informan yang telah dipilih
maka hasil wawancara dapat diuraikan seperti informan pernah melanggar tata
tertib sekolah dan pelanggaran yang dilakukan termaksud pelanggaran yang kecil,
namun orang tua siswa lau siswa tahu bahwa hari ini siswa tersebut melakukan
pelanggaran.
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KESIMPULAN:

 Siswa yang melakukan pelanggaran akan dicatat di dalam buku
pengawasan jika pelanggaran yang sama terjadi hingga tiga kali maka
peroses selanjutnya adalah pemanggilan orang tua siswa.

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.
 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, serta elemen-elemen

yang terkait.
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Penerapan Kedisiplinan Siswa di SMAS Kartika kendari

Peneliti: Nita Frasmita

Nomor : 10

Hari, Tanggal Wawancara : Senin, 20 Maret 2017

Informan : Ayu Dewi Asancika (Siswa XI-IPA 4)

Waktu Wawancara : 10.20 WITA

Tempat Wawancara : Pondok Siswa (SMAS Kartika)

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2017. Pada tanggal dan waktu
yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara
kepada informan mengenai kedisiplinan siswa di SMAS Kartika Kendari, sekitar
pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan pengamatan,
sekitar pukul 10.20 WITA, peneliti bertemu dengan informan dan menyambut
baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan sekolah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN SISWA DI SMAS KARTIKA KENDARI

1. Ade tau apa itu kedisiplinan?

Jawaban:

Tau disiplin itu tidak melanggar tatib.

2. Pernahkah melanggar tata tertib sekolah?

Jawaban:
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Pernah

3. Apa itu yang pernah dilanggar?

Jawaban:

Kan hari sabtu biasa pakai baju olah raga tapi kadang sa pakai baju itu baju
pramuka karena biasa baju olah raga ku tidak tau dimana jadi pakai baju pramuka.

4. Apa sangsi yang diberikan?

Jawaban:

Dicatat di buku pengawasan, tiga kali pi baru dikasih sangsi di panggil orang tua
tapi satu kali saja sudah ditegur di bina awal baru disuruh juga bersihkan di luar
kelas.

URAIAN WAWANCARA

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada informan yang telah dipilih
maka hasil wawancara dapat diuraikan seperti informan pernah melanggar tata
tertib sekolah dan pelanggaran yang dilakukan termaksud pelanggaran yang kecil,
namaun tetap ada peberan sangsi seperti di catat di dalam buku pengawasan
mereka, sehingga orang tua siswa tahu bahwa hari ini siswa tersebut melakukan
pelanggaran.

KESIMPULAN:

 Siswa yang melakukan pelanggaran akan dicatat di dalam buku
pengawasan, jika pelanggaran yang sama terjadi hingga tiga kali maka
peroses selanjutnya adalah pemanggilan orang tua siswa

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.

 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, serta elemen-elemen
yang terkait
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Penerapan Kedisiplinan Siswa di SMAS Kartika Kendari

Peneliti: Nita Frasmita

Nomor : 11

Hari, Tanggal Wawancara : Selasa, 21 Februari 2017

Informan : Aryo Prasetya Suryana Putra (Siswa XI-IPA 4)

Waktu Wawancara : 08.00 WITA

Tempat Wawancara : Pondok Siswa (SMAS Kartika)

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017. Pada tanggal dan waktu
yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara
kepada informan mengenai kedisiplinan siswa di SMAS Kartika Kendari, sekitar
pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan pengamatan,
sekitar pukul 08.00 WITA, peneliti bertemu dengan informan dan menyambut
baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan sekolah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN

DISIPLIN SISWA DI SMAS KARTIKA KENDARI

1. Pernah melanggar tatib sekolah?

Jawaban:

Iya pernah kak
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2. Melanggar tatib apa?

Jawaban:

Masalah pakaian itu hari bu, hari jum’at kan pakai olahraga tapi saya sa pake baju
putih karena itu hari sa kira hari kamis, pernah juga sa terlambat satu kali ji tapi.

3. Sudah pernah dapat sangsi karena melanggar tatib?

Jawaban:

Diatat saja di buku pengawasan karena belum ada yang sampai tiga kali

4. Kalau sudah dicatat dipengawasan kenapa takut melaggar kan tiga kali pi
toh baru sangsi?

Jawaban:

Takut karena nanti dipanggil orang tua dating di sekolah pasti kalau dilihat
pengawasan tha sama orang tua kita dimarahi juga

URAIAN WAWANCARA

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada informan yang telah dipilih
maka hasil wawancara dapat diuraikan seperti informan pernah melanggar tata
tertib sekolah dan pelanggaran yang dilakukan termaksud pelanggaran kecil,
namun  tetap ada pemberian sangsi seperti dicatat di dalam buku pengawasan
mereka, sehingga orang tua siswa tahu bahwa hari ini siswa tersebut melakukan
pelanggaran.

KESIMPULAN:

 Siswa yang melakukan pelanggaran akan dicatat di dalam buku
pengawasan jika pelanggaran yang sama terjadi maka peroses selanjutnya
adalah pemanggilan orang tua.

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.
 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, serta elemen-elemen

yang terkait
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Penerapan Kedisiplinan Siswa di SMAS Kartika Kendari

Peneliti: Nita Frasmita

Nomor : 12

Hari, Tanggal Wawancara : Senin 27 Februari 2017

Informan : Sukma Ningsih (Siswa XI-IPA 4)

Waktu Wawancara : 11.00 WITA

Tempat Wawancara : Pondok Siswa (SMAS Kartika)

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal selasa, 27 februari 2017. Pada tanggal dan
waktu yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan
wawancara kepada informan mengenai kedisiplinan siswa di SMAS Kartika
Kendari, sekitar pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan
pengamatan, sekitar pukul 11.00 WITA, peneliti bertemu dengan informan dan
menyambut baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk
wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan sekolah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN SISWA DI SMAS KARTIKA KENDARI

1. Menurut ade bagaimana tentang disiplin sekolah ini?

Jawaban:

Sangat ketat ka

2. Pernahkah kita melanggar?
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Jawaban:

Belum pernah

3. Kalau lihat teman yang dihukum karena melanggar pernah?

Jawaban:

Iye pernah, ada teman ku dipanggil orang tuanya karena da alpa lima kali itu hari

4. Menurut tha guru da kasih contoh jhe tentang disiplin?

Jawaban:

Iye, contohnya kayak dating pagi untuk bina awal terus juga da nasehati kita pas
bina awal.

URAIAN WAWANCARA

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada informan yang telah dipilih
maka hasil wawancara dapat diuraikan seperti informan pernah melanggar tata
tertib sekolah dan pelanggaran yang dilakukan termaksud pelanggaran yang kecil
namun tetap ada pemberian sangsi seperti dicatat di buku pengawasan mereka
sehingga orang tua siswa tahu bahwa hari ini siswa tersebut melanggar tata tertib
sekolah.

KESIMPULAN:

 Siswa yang melakukan pelanggaran akan dicatat di dalam buku
pengawasan jika pelanggaran yang sama terjadi hingga tiga kali maka
peroses selanjutnya adalah pemanggilan orang tua siswa.

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.

 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, serta elemen-elemen
yang terkait
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Penerapan Kedisiplinan Siswa di SMAS Kartika Kendari

Peneliti: Nita Frasmita

Nomor : 13

Hari, Tanggal Wawancara : Senin 06 Maret 2017

Informan : Kadir, S.Pd (Guru Matematika)

Waktu Wawancara : 12.00 WITA

Tempat Wawancara : Pondok Siswa (SMAS Kartika)

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2017. Pada tanggal dan waktu
yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara
kepada informan mengenai kedisiplinan siswa di SMAS Kartika Kendari, sekitar
pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan pengamatan,
sekitar pukul 12.00 WITA, peneliti bertemu dengan informan dan menyambut
baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan sekolah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN SISWA DI SMAS KARTIKA KENDARI

1. Apa yang bapak lakukan agar anak-anak menerapkan kedisiplinan?

Jawaban:

Tentunya kalau kita mau siswa disiplin kita dulu para guru yang harus disiplin,
kalau siswa dating sekolah tepat waktu berate kita juga harus tepat waktu. Intinya
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kita menjadi contoh dari nilai-nilai yang kita kerjakan biar siswa juga melihat
contoh dari kita.

2. Menurut bapak perilaku disiplin yang diinginkan itu seperti apa pak?

Jawaban:

Perilaku disiplin yang kita inginkan tentu yang dibangun di atas suatu kesadaran
dari guru itu menjadi suatu keharusan ketika para guru tidak mampu
mencerminkan nilai-nilai kedisiplinan itu maka jelas akan sulit untuk bias
diterapkan kepada para siswa.

3. Apa yang bapak harapkan dari kedisiplinan siswa?

Jawaban:

Harapannya semoga penerapan disiplin sekolah dapat membentuk kebiasaan
siswa untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpan dari aturan dan norma.
Disiplin juga dapat menghindarkan siswa dari perilaku sia-sia yang tidak
bermanfaat. Jadi disiplin sesungguhnya mengarahkan siswa untuk melakukan hal
yang baik saja.

URAIAN WAWANCARA

Informasi yang peneliti dapat dari informasi di atas sama dengan
pernyataan informasi pada wawancara sebelumnya yang mengatakan dimulai dari
dirinya sendiri atau guru masing-masing.

Kedisiplinan yang diharapkan yakni kedisiplinan yang benar –benar
menjunjung tinggi nilai kedisiplinan tersebut.

KESIMPULAN

 Penerapan kedisiplinan dimulai dari setiap guru kemudian menjadikan
guru sebagai penutan kepada siswa, sehingga siswa dapat melihat contoh
yang baik.

 Kedisiplinan yang diharapkan juga merupakan kedisiplinan yang benr-
benar lahir dari dalam diri siswa sehingga mampu menjunjung tinggi nilai
dan norma dari kedisiplinan tersebut.
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CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.
 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, serta elemen-elemen

yang terkait
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Penerapan Kedisiplinan Siswa di SMAS Kartika Kendari

Peneliti: Nita Frasmita

Nomor : 14

Hari, Tanggal Wawancara : Senin 13 Maret 2017

Informan : Masrawati Jamid, S.ST (Guru Sosiologi)

Waktu Wawancara : 08.15 Wita

Tempat Wawancara : Pondok Guru (Smas Kartika)

Gambaran Setting

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2017. Pada tanggal dan waktu

yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara

kepada informan mengenai kedisiplinan siswa di SMAS Kartika Kendari, sekitar

pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan pengamatan,

sekitar pukul 08.15 WITA, peneliti bertemu dengan informan dan menyambut

baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan sekolah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN SISWA DI SMAS KARTIKA KENDARI

1. Menurut ibu apa fungsi dari penerapan kedisiplinan siswa yang diterapkan
di sekolah ini?

Jawaban:



106

Penerapan disiplin embantu suasana belajar yang kondusif di sekolah. Bayangkan
saja kalau di sekolah tidak ada disiplin dapat dipastikan siswa akan berbuar sesuka
hatinya mereka. Hal tersebut tentunya pasti akan membantu peroses belajar
mengajar di sekolah.

2. Lalu apakah menurut ibu apakah disiplin ini sebagai pengikat kebebasan
siswa?

Jawab:

Tidak, disiplin tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan siswa tetapi untuk
membatasi kebebasan indifidu yang bertujuan untuk menciptakan kenyamanan
bersama. Kami ingin melalui beberapa disiplin setiap siswa itu menyadari bahwa
dimanapun kita berada akan selalu diikat oleh aturan yang memaksa kita untuk
tidak berperilaku seenak hati.

3. Apa kendala-kendala penerapan disiplin di sekolah ini menurut ibu?

Jawaban:

Kendalanya tentu banyak ya, yang utama itu barangkali dari siswanya maksudnya
siswa kan berbeda-beda karakternya ada anak yang penurut tapi ada juga yang
suka membangkang nah inilah yang harus dipahami oleh guru karena mendidik
anak yang berbeda tentu pendekatannya juga berbeda.

4. Selain perbedaan karakter adalagi bu?

Jawaban:

Saya rasa mungkin factor lingkungan keluarga juga turut mempengaruhi perilaku
disiplin anak, anak yang sudah terbiasa dengan budaya disiplinnya ya tentu akan
mudah juga menerapkan kedisiplinan di sekolah begitu pula sebaliknya, jadi inilah
yang menjadi kendala sekaligus tantangan kami.

5. Dari kendala tersebut apa langkah atau solusi dari hal tersebut?

Jawaban:

Solusinya saya kira setiap guru harus pintar melihat menggunakan pendekatan
yang mana yang digunakan tapi ka nada buk pengawasan jadi kita sebenarnya
tidak terlalu kawatir dengan itu ikuti saja aturan di buku pengawasan.
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URAIAN WAWANCARA

Kedisiplinan mambantu pihak sekolah dalam menjadikan sekolah sebagai
tempat yang kondusif untuk melaksanakan pembelajaran, selain itu, adanya aturan
tata tertib bukan berarti menjadikan kekangan bagi kebebasann siswa melainkan
menjadi pengontrol untuk siswa.

KESIMPULAN:

 Kedisiplinan berfungsi sebagai cara untuk membuat sekolah menjadi
kondusif dan baik untuk melakukan peroses pembelajaran untuk siswa.

 Kedisiplinan juga berperan sebagai pengontrol tingkah laku dan sikap
siswa selama berada di lingkungan sekolah.

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.
 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, serta elemen-elemen

yang terkait
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Lampiran: 2

TATA TERTIB SISWA/SISWI SMA KARTIKA KENDARI
SULAWESI TENGGARA

BAB I
Pasal I

a. Tata tertib siswa:untuk menjamin terselenggaranya kegiatan persekolahan

dipandang perlu meneggakan peraturan tata tertib yang disebut TATA

TERTIB SISWA SMA KARTIKA XX-2 Kendari

b. Tata tertib siswa bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh siswa.

Pasal 2

Dengan peraturan tata tertib siswa, diharapkan tercipta suasana kondusif

sehingga seluruh kegiatan persekolahan dapat terselenggara dengan baik, berjalan

lancar, aman, dan tertib berdasarkan wawasan wilayah mandala.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 3
Dalam aturan tata tertib ini, yang dimaksud dengan:

a. Tata tertib adalah peraturan tentang tata tertib siswa pada SMA Kartika XX-2
Kendari

b. Siswa adalah sisiwa yang masih dikatakan aktif pada SMA Kartika XX-2
Kendari

c. Kepala sekolah adalah kepala sekolah SMA Kartika XX-2 Kendari
d. Guru adalah guru yang mengampu mata pelajaran tertentu pada SMA Kartika

XX-2 Kendari
e. Sekolah adalah SMA Kartika XX-2 Kendari
f. Orang tua adalah orang tua/wali yang bertanggung jawab terhadap sisiwa

setiap harinya
g. Orang tua kelas adalah guru yang diberi tugas tanggung jawab mengurus

tentang kehadiran, sikap, perilaku, dan tindak tanduk siswa selama berada
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disekolah. Bertanggung jawab melakukan kegiatan pembinaan/pengawasan
siswa perwaliannya mulai dari jam bina awal sampai jam bina akhir berperan
dan bertindak sebagai orang tua pertama disekolah.

BAB III
KETENTUAN SERAGAM SISWA

Pasal 4
a. Pakaian seragam siswa adalah putih abu-abu, sepatu warna hitam polos, kaos

kaki warna putih menutupi mata kaki, dilengkapi dengan atribut sekolah dan
dasi

b. Selain pakaian seragam yang disebutkan pada ayat (a) diatas, siswa juga
diwajibkan memiliki seragam cirri, seragam olah raga, dan seragam peramuka
yang disiapkan oleh sekolah

c. Pada jam peraktek olah raga, siswa wajib memakai seragam olahraga
d. Siswa dilarang berambut gondrong, mengecet rambut berwarna-warni, serta

memelihara kuku panjang
e. Siswa dilarang memakai aksesoris yang mencolok dan bernilai sangat mahal

kesekolah
f. Siswa yang melanggar ketentuan ini dapat diperoses dan dikenakan sangsi

binaan sesuai tata tertib.

BAB IV
KETENTUAN WAKTU SEKOLAH

Pasal 5
a. Siswa sudah harus berada di sekolah paling lambat 10 (sepuluh) menit

sebelum apel pagi, upaca bendera, dan atau bina awal
b. Siswa wajib berada dilingkungan sekolah selama masih waktu sekolah
c. Siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan tatap muka (PBM) sesuai jadal yang

ditetapkan
d. Siswa yang melanggar ketentuan ini dapat diperoses dan dikenakan sangsi

sesuai ketentuan tata tertib.
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BAB V
KETENTUAN SELAMA KEGIATAN PBM

Pasal 6
a. Siswa diwajibkan masuk ke kelas terlebih dahulu sebelum guru memulai

PBM
b. Guru memeriksa kehadiran siswa, berdasarkan buku binaan siswa sesuai hasil

pencatatan orang tua kelas pada saat bina awal
c. Selama kegiatan tatatp muka (PBM) siswa tidak diperbolehkan  meninggalkan

rang kelas tanpa persetujuan/izin guru
d. sSiswa tidak diperbolehkan berada dikantin selama peroses PBM dikelas
e. Siswa yang melanggar ketentuan ini dapat diperoses dan dikenakan sangsi

sesuai ketentuan tata tertib.

Pasal 7
a. Siswa wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan kelas selama

PBM berlangsung
b. Siswa tidak diperkenankan pindah-pindah tempat duduk  sebelum mendapat

persetujuan/izin dari guru
c. Siswa wajib mengikuti kegiatan tatap muka dalam PBM per mata pelajaran

minimal 90%
d. Siswa yang melanggar ketentuan ini dapat diperoses dan dikenakan sangsi

sesuai ketentuan tata tertib.
BAB VI

KETENTUAN IZIN BAGI SISWA
Pasal 8

a. Siswa yang memerlukan izin lebih dari satu kali harus atas permintaan orang
tua/wali siswa

b. Siswa yang ingin izin, keluar lingkungan sekolah untuk urusan
penting/mendadak harus seizing kepala sekolah atau orang tua kelasnya

c. Siswa yang melanggar ketentuan ini dapat diperoses dan dikenakan sangsi
sesuai ketentuan tata tertib.

Pasal 9
a. Siswa yang tidak masuk sekolah karena alasan sakit, harus ada pemberitahuan

dari orang tua/wali ke sekolah, dengan membawa buku pembinaan



113

b. Permintaan izin tidak diperkenankan melalui telepon
c. Siswa yang melanggar ketentuan ini dapat diperoses dan dikenakan sangsi

sesuai ketentuan tata tertib.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 10
a. Sisa yang berkelahi, menjadi sponsor perkelahian dengan sesame siswa anat

sekolah dapat dikeluarkan secara otomatis dari sekolah
b. Siswa yang membawa dan atau mengkonsumsi rokok, miras, narkoba dapat

dikeluarkan secara otomatis dari sekolah
c. Siswa yang membawa buku/gambar porno, tayangan porno dalam HP, dapat

dikeluarkan otomatis dari sekolah
d. Siswa yang mempermalukan guru, dapat dikeluarkan secara otomatis dari

sekolah
e. Siswa yang ditemukan mengaktifkan HP pada saat PBM dapat disita dan

ditahan HPnya untuk waktu yang belum ditentukan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11
a. Siswa diharpakan tidak mengendarai/mengemudikan kendaraan bermotor

kesekolah apabila tidak memliki SIM
b. Dengan alasan apaun, siswa dilarang mengaktifkan HP pada saat PBM
c. Siswa diharpak tidak membawa smartpone disekolah jika terjadi kehilangan

pihak sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut
d. Siswa wajib menjaga dan memelihara nama baik sekolah
e. Siswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas sekolah dan apabila

merusaknya maka wajib mengganti senilai kerusakan
f. Siswa wajib memeliharata tanaman, taman dan kebersihan sekolah
g. Siswa wajib melunasi SPP/OSIS selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada

setiap bulan berjalan
h. Siswa dilarang mengikuti kegiatan yang mengatasnamakan sekolah seelum

mendapat persetujuan/izin dari kepala sekolah atau orang tua kelas
i. Siswa dilarang membawa senjata tajam kesekolah
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j. Siswa dilarang menerima tamu disekolah, tanpa mendapat persetujuan/izin
dari kepala sekolah atau orang tua kelas

k. Siswa yang tidak membawa buku pembinaan adalah pelanggaran
l. Siswa dilarang berkunjung disekolah lain tanpa membawa surat izin dari

kepala sekolah atau orang tua wali kelas
m. Siswa yang melanggar ketentuan ini dapat diperoses dan dikenakan sangsi

sesuai ketentuan tata tertib.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12
a. Siswa yang ternyata melakukan pelanggaran tata tertib ini dapat dikenakan

sanksi binaan sebagai berikut:
1. Dikenakan sanksi binaan berkelanjutan
2. Dijatuhi hukuman skorsing dengan mengundang/menghadirkan orang tua

untuk berbincang-bincangdi sekolah, dalam rangka pembinaan anak
secara bersama-sama

3. Dijatuhi hukuman berupa dikeluarkan dari sekolah
b. Kecuali pasal 10 (sepuluh) orang tua kelas/OSIS dapat secara bersama-sama

bermusyawarah untuk menetapkan sanksi binaan lanjutan atas pelanggaran
siswa sebagai mana yang disebutkan pada pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 11 pada
tatib ini.
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