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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan penting yang di dalamnya melibatkan 

banyak orang. Diantaranya adalah peserta didik, pendidik, masyarakat, dan orang 

tua peserta didik. Oleh karena itu, agar tujuan pendidikan dapat tercapai, maka 

setiap orang yang terlibat dalam pendidikan harus memahami tentang perilaku 

individu, kelompok, maupun sosial. Dalam proses pembelajaran, pihak yang 

paling berperan dalam keberhasilan pembelajaran adalah peserta didik dan 

pendidik.  

Seorang pendidik dapat berhasil melakukan proses pengajaran apabila 

peserta didik mengikuti pembelajaran dengan baik dan taat sesuai peraturan yang 

ada. Dalam hal ini kedisiplinan belajar sangat penting dan diperlukan pada diri 

peserta didik. Meskipun begitu, seorang pendidik harus menjadi contoh terdepan 

dalam hal penaatan terhadap peraturan ataupun tradisi pada lembaga pendidikan. 

Dalam dunia pendidikan, peserta didik merupakan objek pendidikan, sehingga 

diharuskan untuk bersikap disiplin dalam segala hal terkait proses pembelajaran 

baik di lembaga sekolah maupun di rumah. Berdasarkan pendapat tersebut, 

peserta didik dapat dikatakan disiplin apabila peserta didik dapat melaksanakan 

segala tata tertib dan peraturan yang ada dalam beragam hal terkait proses belajar 

mengajar baik di sekolah maupun di rumah tanpa adanya paksaan dari pihak 

manapun, dan murni dari kesadaran diri sendiri. Syaiful Bahri Djamarah 

mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Rahasia Sukses Belajar
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 bahwasanya “dalam penegakan kedisiplinan tidak harus melibatkan orang lain 

namun yang paling penting adalah diri sendiri. Disiplin karena paksaan juga akan 

dilakukan dengan terpaksa pula. Keterpaksaan itu karena takut akan dikenakan 

sanksi hukum akibat pelanggaran terhadap peraturan. Ini artinya apabila ada 

pengawas (pemimpin) maka akan timbul disiplin, tetapi jika tidak ada pengawas 

(pemimpin) maka pelanggaran akan dilakukan”.
1
 Kedisiplinan sangat penting 

ditanamkan pada peserta didik, karena dengan adanya penanaman sikap disiplin 

pada peserta didik yang sedini mungkin, dapat menampakkan tingkah laku yang 

disiplin pula. Kedisiplinan sangat penting ditanamkan pada peserta didik, karena 

dengan adanya penanaman sikap disiplin pada peserta didik yang sedini mungkin, 

dapat menampakkan tingkah laku yang disiplin pula.  

Dengan adanya sikap disiplin akan menciptakan suasana belajar yang 

nyaman dan kondusif, selain itu tentunya proses belajar mengajar yang 

berlangsung di kelas akan berjalan lancardan efektif sehingga dapat menciptakan 

hasil yang optimal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nana Sudjana dalam 

bukunya, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, salah satu faktor yang 

memengaruhi prestasi belajar adalah sikap dan kebiasaanbelajar.
2
 Disiplin belajar 

peserta didik antara lain adalah selalu mengikuti pelajaran, memperhatikan 

penjelasan guru, segera menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya, tidak 

meninggalkan kelas sebelum waktunya.Peserta didik yang disiplin dalam beragam 

hal, seperti mengikuti proses pembelajaran, kegiatan di sekolah, maupun belajar 

                                                             
1
 Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukses Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002),hlm.13. 

2
 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2009), hlm. 39 
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mandiri di rumah tentu akan berpengaruh terhadap prestasi kognitif di sekolah. 

Dengan adanya sikap disiplin maka peserta didik dapat mencapai tujuan 

pendidikan. Karena sebuah hasil tidak akan mengkhianati usaha yang telah susah 

payah dilakukan. Syaiful Bahri Djamarah mengungkapkan bahwa “orang-orang 

yang berhasil dalam belajar dan berkarya disebabkan kedisiplinannya dalam 

semua tindakan dan perbuatan”
3
Ali Imron juga mengungkapkan bahwasannya 

“orang yang berhasil pada bidangnya masing-masing umumnya memiliki 

kedisiplinan yang tinggi, sebaliknya orang yang gagal, umumnya tidak disiplin”
4
 

Kedisiplinan belajar merupakan salah satu faktor dalam mempengaruhi proses 

belajar. Karena apabila seorang peserta didik memiliki sikap yang disiplin dalam 

proses belajarnya, maka ketekunan dalam belajarnya juga akan terus meningkat 

dan prestasi belajarnya juga akan meningkat, yang mana salah satunya dilihat dari 

hasil belajar.  

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono mengungkapkan,“Prestasi belajar yang 

dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar diri 

(faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap hal-hal yang mempengaruhi 

prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka membantu murid dalam 

mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya”
5
Usaha untuk meraih prestasi 

belajar yang optimal tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung. 

                                                             
3
 Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukses Belajar,..., hlm.13. 

4
 Ali Imron, Manajemen peserta didik Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

hlm. 172 
5
Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

hlm. 138. 
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Termasuk yang cukup penting adalah kedisiplinan dan kreativitas belajar peserta 

didik. peserta didik dapat dikatakan berprestasi apabila mereka memiliki 

kemampuan menguasai bahan pelajaran yang di sampaikan oleh guru. Bentuk 

prestasi belajar kognitif ini dapat diukur dari seberapa daya serap peserta didik 

dari materi pelajaran yang disampaikan oleh guru atau dengan melihat nilai 

belajar peserta didik yang dihasilkan dari hasil test lisan maupun tertulis. 

Kenyataannya, kebiasaan di sekolah dalam proses belajar mengajar materi 

pelajaran masih ada beberapa  peserta didik yang senang mengganggu teman, 

jarang mencatat apa yang disampaikan oleh guru dan tidak melaksanakan apa 

yang di perintahkan oleh guru. Ketika diberi tugas, ada yang kurang bersungguh-

sungguh dalam mengerjakan. Sehingga guru tersita waktunya untuk memberi 

peringatan kepada peserta didik, dan akibatnya juga mengganggu teman lainnya. 

Dari beragam kebiasaan peserta didik dalam proses pembelajaran berpengaruh 

besar terhadap prestasi belajar mereka. Peserta didik yang disiplin belajar 

kebanyakan memiliki prestasi belajar yang tinggi, dan sebalikya, peserta didik 

yang tingkat kedisiplinan belajarnya rendah maka memilik prestasi belajar yang 

rendah pula. 

Agar tujuan pendidikan bisa tercapai, salah satu usahanya yaitu dengan 

adanya manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan  suatu penataan 

atau pengaturan segala aktifitas yang berkaitan dengan peserta didik, dari 

masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu 

lembaga.
6
 

                                                             
6
Hendyat Suetopo, 2007,Wasti Soearto, Pengantar Operasional Administrasi 

pendidikan, Surabaya: Buana offset, hlm. 98 
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Manajemen kesiswaan juga berarti seluruh proses kegiatan yang 

direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara continue 

terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar 

secara efektif dan efisien, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya 

atau lulusnya peserta didik dari suatu sekolah.
7
 

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk menata berbagai kegiatan dalam 

bidang  kesiswaan agar kegiatan dan kegiatan pembelajaran di sekolah dapat 

berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut bidang manajemen  kesiswaan sedikitnya 

memiliki empat tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu proses penerimaan 

peserta didik baru, pencatatan murid dalam buku induk, kegiatan kemajuan 

belajar, serta bimbingan dan kemandirian peserta didik.
8
 

Peserta didik  adalah seorang yang sedang dalam proses perkembangan 

dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Oleh karena itu, mereka 

sangat memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah 

titik optimal kemampuan fitrahnya. Tugas membimbing dan mengarahkan diatas 

tidak lain dan tidak bukan adalah tugas guru disuatu lembaga pendidikan terutama 

dalam mengelola peserta didik di lembaganya tersebut.
9
 

Disinilah kemudian  manajemen kesiswaan menjadi bagian penting yang 

tak mungkin untuk dipisahkan dengan dunia pendidikan. Hendyat Soetopo 

mengatakan bahwa Manajemen peserta didik atau kesiswaan merupakan suatu 

                                                             
7
 Mulyono, 2008, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, Yogyakarta: Ar-

RuzzMedia, Cet. I, hlm. 178. 

8
 Sobri dkk, 2009, Pengelolaan Pendidikan , Yogyakarta : Multi Pressindo, cet 1, hlm.48 

9
Abuddin Nata, 2005, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama,  hlm. 

131. 
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penataan atau pengaturan segala aktifitas yang berkaitan dengan peserta didik, 

yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai kepada lulusnya peserta didik 

(alumni) tersebut dari suatu lembaga pendidikan.
10

 Manajemen kesiswaan 

dicontohkan dalam al-Qur’an sebagaimana dalam kisah Luqman Al-Hakim. 

                              

                             

            

Artinya: Ingatlah. ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 

Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

kezaliman yang besar". dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat 

baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya 

dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam 

dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, 

hanya kepada-Kulah kembalimu (Q.S. Luqman: 13-19).
11

 

Ayat diatas merupakan contoh bagaimana al-Qur’an telah mengajarkan 

manajemen pembinaan peserta didik sebagaimana kisah Luqman Al-hakim 

menerapkan dalam pendidikan anaknya. Manusia pada hakikatnya berjiwa mulia, 

sebab dilahirkan dari kemuliaan itu sendiri yang sudah ada dan diridhoi oleh Allah 

swt. Dengan demikian sewajarnya manusia berperilaku mulia sehingga sinergi 

dengan yang sudah dimilikinya (Rohmat, 2015: 14). Sebagaimana Firman Allah 

SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 18:   

                                                             
10

 Hendyat Soetopo, 2007, Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan, Surabaya: 

Uana Offset,  hlm. 98. 
11

Kemenag RI, 2010, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Pustaka Sinergi Indonesia, 

hlm. 841 



7 

 

 

 

 

                           

         

 

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Hasyr ayat 18). 

 

Manajemen kesiswaan merupakan proses kegiatan yang direncanakan  

dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinyu terhadap seluruh 

peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan 

efisien.Pembahasan manajemen kesiswaan di setiap jenjang pendidikan, baik 

dasar maupun menengah,pada umumnya sama.Manajemen kesiswaan sebagai 

suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan 

layanan peserta didik dikelas dan diluar kelas seperti :pengenalan, pendaftaran, 

layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, 

kebutuhan peserta didik di sekolah. 

Upaya lembaga menjadikan prestasi peserta didik baik, kedisiplinan 

menjadi faktor utama di dalamnya karena melatih peserta didik untuk bisa 

mengendalikan diri, menghargai, mentaati segala peraturan dan tata tertib yang 

ada di sekolah. Namun sebaliknya, pelanggaran atau penyimpangan dari tata tertib 

itu akan merugikan dirinya dan akan  menimbulkan sebuah permasalahan maka 

dalam pelaksanannya sebagai pendidikan dapat menindak peserta didik dengan 

diberikan sanksi atau hukuman serta peringatan.  

Pendapat  Slameto menjelaskan bahwa kemandirian  menjadi salah satu 

faktor keberhasilan dalam pembelajaran, peserta didik yang  mandiri akan mencari 
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peluang keberhasilan, memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk belajar, 

sebaliknya peserta didik yang tidak mandiri akan selalui terlambat dan tidak 

terorganisir dengan baik dalam belajar.
12

 Selanjutnya juga mau dan mampu 

mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah SWT dalam beribadah dan 

ketentuan lainnya yang berisi nilai-nilai fundamental serta mutlak sifatnya, dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat bangsa dan bernegara sesuai dengan syari’at 

Islam.
13

 

Kedisiplinan  dalam menjalankan tata tertib kehidupan, tidak akan dirasa 

memberatkan bila dilaksanakan dengan kesadaran akan penting dan manfaatnya. 

Demikianlah seharusnya bagi proses pendidikan melalui kemandirian, bahwa 

setiap anak didik harus dikenalkan dengan tata tertib termasuk perintah, 

diusahakan untuk memahami manfaat atau kegunaannya, dilaksanakan dengan 

atau tanpa paksaan, termasuk juga usaha melakukan pengawasan terhadap 

pelaksaannya, diperbaiki jika dilanggar, tidak dipatuhi termasuk juga diberikan 

sanksi atau hukuman jika diperlukan. Jika demikian, maka pembinaan peserta 

didik menjadi penting dalam  proses pendidikan.  

Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan fitrah dan 

sumber daya insani menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Allah, berbudi 

luhur dan berbagai kemampuan untuk memikul tanggung jawab. Untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan fitrah, perlu adanya sebuah pendidikan 

pembentukan fitrah yang keberadaannya merupakan salah satu sarana untuk 

membangun kebaikan individu, masyarakat, dan peradaban manusia. Dan salah 

                                                             
12

 Slameto, 2017, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, Cet. 5, hlm. 2. 
13

 Hadari Nawawi, 2000, Pendidikan Dalam Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, hlm. 230 
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satunya adalah dengan pendidikan karakter, pendidikan karakter mengajarkan cara 

berfikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama 

sebagai keluarga masyarakat dan bernegara dan membantu mereka membuat 

keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan,
14

 sehingga akan mampu 

membentuk karakter penuh dengan kedisiplinan. Pendidikan karakter telah 

diajarkan dalam al-Qur’an sebagaimana dalam kisah Luqman Al-Hakim: 

                               

                         

                            

             

 

Artinya:”Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). dan 

janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) 

dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri. dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan 

lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 

keledai (Q.S. Luqman: 13-19).
15

 

 

Ayat di atas merupakan kisah bagaimana pendidikan karakter diberikan dari 

ayah Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Metode, pendekatan dan materi serta 

yang digunakan dijadikan referensi oleh praktisi pendidikan di era sekarang 

sebagian acuan. Ayat di atas menunjukkan pentingnya pendidikan karakter 

                                                             
14

 Khan, Yahya, 2010, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri, Yogyakarta: Pelangi 

Publishing, hlm. 87 

15
Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, Pustaka Sinergi Indonesia, 2010), 

hlm. 841 
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diajarkan kepada anak sejak kecil. Agar dalam pertumbuhannya menjadi anak 

yang disiplin. 

Disiplin dalam pendidikan karakter merupakan tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
16

  

disiplin merupakan suatu aturan pendidikan yang menunjuk pada sejenis 

keterlibatan aturan dalam mencapai standar yang tepat atau mengikuti peraturan 

yang tepat dalam berperilaku atau melakukan aktifitas.
17

 

Menciptakan karakter disiplin tidaklah mudah, sebagaimana yang terjadi 

pada peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Karimah Temuroso 

Guntur Demak. dimana berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan peneliti masih 

banyak peserta didik yang kurang disiplin dalam berangkat ke sekolah, tidak 

mematuhi aturan sekolah seperti masih ada yang bertengkar, tidak mengerjakan 

tugas yang diberikan guru, membolos dan sebagainya.
18

 Selain itu banyak peserta 

didik Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Karimah Temuroso Guntur Demak 

yang dengan susah payah tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa, akan tetapi 

hanya kegagalan yang ditemui. Salah satu penyebabnya karena tidak disiplin 

dalam belajar. Seharusnya dalam belajar disiplin sangat diperlukan.  

 Disiplin merupakan suatu sikap mental yang sangat penting dimiliki oleh 

setiap individu. Sikap disiplin mutlak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, 

dan dalam hal ini terutama peserta didik yang masih belajar. Kedisiplinan 

                                                             
16

 Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan 

Nasional, Pedoman Pelaksanaansx Pendidikan Karakter 2011 

17
 Arikunto, Suharsimi, 2007, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi, Jakarta: 

Rineka Cipta, hlm. 62 

18
 Observasi Prapenelitian terhadap permasalahan penelitian pada tanggal 1 April 2019. 
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merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Karena tanpa 

adanya kedisiplinan tersebut, kemungkinan besar tujuan yang ingin dicapai tidak 

akan dapat terwujud atau mungkin dapat terwujud namun tidak maksimal. Begitu 

pula dengan belajar, dimana jika tidak dengan sikap disiplin maka pencapaian 

tujuan belajar tidak akan maksimal.
19

 

Proses membentuk karakter disiplin pada peserta didik Sekolah 

Menengah Pertama Islam Al-Karimah Temuroso Guntur Demak.perlu dikelola 

dengan manajemen yang baik yaitu seluruh proses kegiatan peserta didik serta 

pembinaan direncanakan dan diusahakan secara continue terhadap seluruh 

peserta didik (dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar dapat 

mengikuti proses PBM dengan efektif dan efisien.
20

 

Manajemen atau pengelolaan karakter disiplin pada peserta didik Sekolah 

Menengah Pertama Islam Al-Karimah Temuroso Guntur Demak. merupakan 

komponen yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan 

dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien.
21

 

Manajemen karakter disiplin merupakan substansi manajemen yang 

utama di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Karimah Temuroso Guntur 

Demak. prinsip dasar manajemen ini adalah berusaha agar proses pembentukan 

karakter disiplin dapat berjalan dengan baik dengan tolok ukur pencapaian tujuan 

                                                             
19

 Gunarsa, Singgih D. dan Gunarsa, Yulia Singgi D., 2010, psikologi Praktis: Anak, 

remaja, dan keluarga Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia, hlm. 141 

20
 Mulyono, 2013, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, hlm. 178 

21
 Mulyasa, E., 2003, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi, 

Bandung: Rosdakarya, hlm. 13 
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oleh peserta didik dan mendorong guru untuk menyusun dan menyempurnakan 

strategi pembelajaran sehingga karakter disiplin kemandirian belajar dan 

membentuk pendidikan karakter menjadi lebih baik. Pendidikan karakter 

mengajarkan cara berfikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan 

bekerja bersama sebagai keluarga masyarakat dan bernegara dan membantu 

mereka membuat keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan,
22

 sehingga 

akan mampu membentuk karakter penuh dengan kedisiplinan. Berdasarkan 

uraian diatas, penulis maka penulis memilih judul” Pengembangan Kedisiplinan 

Belajar Peserta Didik Melalui Manajemen Kesiswaan Di Sekolah Menengah  

Pertama Islam Al-Karimah Temuroso Guntur Demak. Tahun Pelajaran 

2019/2020”. 

  

B. Identifikasi Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang 

dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

a. Pentingnya perencanaan pengembangan  kedisiplinan belajar peserta didik 

melalui manajemen kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Islam Al-

Karimah Temuroso Guntur Demak Tahun Pelajaran 2019/2020. 

b. Pentingnya pelaksanaan pengembangan kedisiplinan belajar peserta didik  

melalui manajemen kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-

Karimah Temuroso Guntur Demak. Tahun Pelajaran 2019/2020. 

                                                             
22

 Khan, Yahya, 2010, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri, Yogyakarta: Pelangi 

Publishing, hlm. 87 
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c. Pentingnya evaluasi pendidikan kedisiplinan belajar peserta didik di 

Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Karimah Temuroso Guntur Demak 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

d. Pentingnya mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat 

pengembangan kedisiplinan belajar peserta didik melalui manajemen 

kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Karimah Temuroso 

Guntur Demak Tahun Pelajaran 2019/2020 

C. Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah dalam  Tesis ini adalah:  

1. Bagaimanakah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi manajemen 

kesiswaan dalam pengembangan kedisiplinan belajar peserta didik di 

Sekolah Menengah Pertama Islam Al Karimah Temuroso Guntur 

Demak,Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengembangan kedisiplinan 

belajar peserta didik melalui manajemen kesiswaan di Sekolah 

Menengah Pertama Islam Al Karimah Temuroso Guntur Demak, Tahun 

Pelajaran 2019/2020? 

3. Apa hasil pengembangan kedisiplinan belajar peserta didik melalui 

manajemen kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Islam Al Karimah 

Temuroso Guntur Demak Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini  adalah : 
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1. Mengetahui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi manajemen kesiswaan 

dalam mengembangkan kedisiplinan belajar peserta didik di Sekolah 

Menengah Pertama Islam Al Karimah Temuroso Guntur Demak,Tahun 

Pelajaran 2019/2020 ? 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengembangan 

kedisiplinan belajar peserta didik melalui manajemen kesiswaan di 

Sekolah Menengah Pertama Islam Al Karimah Temuroso Guntur Demak, 

Tahun Pelajaran 2019/2020? 

3. Mengetahui hasil pengembangan kedisiplinan belajar peserta didik 

melalui manajemen kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Islam Al 

Karimah Temuroso Guntur Demak Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 

E. Manfaat Penelitian  
 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah 

khususnya dalam ilmu Pendidikan dan memberikan sumbangan ilmiah pada 

akademis yang mengadakan penelitian berikutnyadalam meningkatkan 

wacana tentang pengembangan kedisiplinan belajar dan prestasi belajar 

peserta didik. 

2. Secara praktis 

a. Dengan penelitian ini, peserta didik diharapkan dapat meningkatkan 

kedisiplinanbelajar, dengan mengikuti segala macam peraturan yang ada 

di Sekolah. 

b. Dengan penelitian ini, diharapkan peserta didik  dapat merencanakan 
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proses belajar yang baik dalam sehari-hari. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya kedisiplinan belajar kepada masyarakat, terutama bagi 

mereka yang merupakan bagian dari pendidikan, agar dapat mengetahui 

betapa pentingnya kedisiplinan belajar dalam proses pendidikan. 

d. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada pihak sekolah dan 

juga keluarga peserta didik untuk lebih mengawasi peserta didik dalam 

mengatur proses belajar yang baik dalam kesehariannya. 

F. Sistematika Penulisan 
 

 Untuk memberikan gambaran secara ringkas yang sifatnya menyeluruh, 

sistematika penulisan Tesis yang penulis susun, diantaranya yaitu: 

1. Bagian awal berisi: 

 Dalam bagian ini memuat halaman sampul, halaman judul, halaman 

peryataan keaslian, halaman pengesahan pembimbing, halaman 

pengesahan penguji, abstrak, kata pengantar, Persembahan, motto, daftar 

isi, pedoman transliterasi, daftar singkatan serta daftar lampiran. 

2. Bagian isi terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan  

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan 

Bab II Deskripsi Teori 

Dalam bab ini membahas tentang deskripsi teori yang meliputi: 
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 Pengertian Kedisiplinan Belajar, fungsi manajemen, manajemen 

kesiswaan, pendidikan karakter, pengertian pendidikan karakter. 

    Dalam bab ini juga membahas tentang penelitian terdahulu dan kerangka 

berpikir. 

 Bab III, Metode Penelitian  

 Dalam bab ini, dibahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji 

keabsahan data, teknik analisis data. 

 Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Dalam bab ini diuraikan Diskripsi data, Analisis data, pembahasan, 

keterbatasan penelitian. 

 Bab V Penutup 

 Dalam bab paripurna ini, penulis menyampaikan kesimpulan dan saran – 

saran. 

3. Bagian akhir terdiri dari: 

Dalam bagian ini, memuat tentang daftar pustaka, lampiran- lampiran 

serta daftar riwayat hidup penulis. 

 


