
 

 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fokus utama pendidikan diletakkan pada tumbuhnya kesadaran 

kepintaran anak yaitu kepribadian yang sadar diri, kesadaran budi sebagai 

pangkal dari kesadaran kreatif. Dari akar dan kepribadian yang sadar diri atau 

suatu kualitas budi luhur inilah manusia bisa berkembang mandiri di tengah 

lingkungan sosial yang terus berubah semakin cepat. Kualitas pribadi yang 

pintar dasar orientasi pendidikan kecerdasan, kebangsaan demokrasi dan 

kemanusiaan, ide.
1
  

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 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,
2
 sehingga akan mampu membentuk karakter penuh dengan 
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kedisiplinan. 

Pendidikan karakter telah diajarkan dalam al-Qur’an sebagaimana 

dalam kisah Luqman Al-Hakim: 

                              

                        

                         

                   

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).
3
 

 

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 diajarkan kepada anak sejak kecil. Agar dalam 

pertumbuhannya menjadi anak yang disiplin. 

Disiplin memang sulit tapi bisa jika dilatih dan dibiasakan dalam 

kehidupan sehari-hari, karena dengan kebiasaan tersebut manusia akan benar-

benar terlatih dan dapat merasakan hidup yang berarti, manusia juga akan 
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selalu mendapatkan kepercayaan dari sesamanya dikarenakan rasa disiplin dan 

tanggungjawabnya yang tinggi. Sikap disiplin yang kokoh akan selalu 

memancing datangnya rasa tanggungjawab yang tinggi dari diri manusia 

dalam setiap melaksanakan tugas atau tanggungjawab kehidupannya. Allah 

SWT telah mendidik dan melatih manusia dalam kehidupan sehari-harinya 

untuk hidup disiplin yaitu melalui perintahnya untuk selalu menjalankan 

ibadah sholat fardlu lima waktu dengan baik dan tepat waktu, Allah SWT akan 

memudahkan setiap urusan makhluknya, yaitu bagi yang selalu mengerjakan 

sholat tepat pada waktunya. Jadi memang sangatlah penting bagi kita untuk 

selalu disiplin dalam segala hal, yaitu disiplin waktu, disiplin dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban, serta disiplin dalam berinteraksi dengan 

Sang Kholiq maupun dengan makhuk sesamanya. Penerapan tentang 

kedisiplinan, dapat berdampak kepada setiap nilai kehidupan di sekolah 

misalnya, penanaman sikap disiplin kepada siswa sejak dini merupakan 

sebuah proses agar siswa dapat terlatih mengemban tugas kepadanya.  

Disiplin dalam pendidikan karakter merupakan tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan.
4
  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.
5
 

Menciptakan karakter disiplin tidaklah mudah, sebagaimana yang 

terjadi pada siswa di MTs Miftahul Ulum Jragung Demak dimana berdasarkan 

                                                      
4
 Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan 

Nasional, Pedoman Pelaksanaansx Pendidikan Karakter 2011 

5
 Arikunto, Suharsimi, 2007, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi, Jakarta: Rineka 

Cipta, hlm. 62 



 

 

 

hasil pra riset yang dilakukan peneliti masih banyak siswa yang kurang 

disiplin dalam berangkat ke sekolah, tidak mematuhi aturan sekolah seperti 

masih ada yang bertengkar, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, 

beberapa siswa ada yang merokok, membolos dan sebagainya.
6
 Selain itu 

banyak siswa MTs Miftahul Ulum Jragung Demak yang dengan susah payah 

tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa, akan tetapi hanya kegagalan yang 

ditemui. Salah satu penyebabnya tidak lain karena tidak disiplin dalam belajar. 

Seharusnya dalam belajar disiplin sangat diperlukan. Karena dengan disiplin 

dapat melahirkan semangat menghargai waktu, bukan menyia-nyiakan waktu. 

Orang-orang yang berhasil dalam belajar dan berkarya disebabkan mereka 

selalu menempatkan disiplin diatas semua tindakan dan perbuatan. 

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 

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.
7
 

Proses membentuk karakter disiplin pada siswa MTs Miftahul Ulum 

Jragung Demak perlu dikelola dengan manajemen yang baik yaitu seluruh 

proses kegiatan siswa direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta 
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pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik (dalam lembaga 

pendidikan yang bersangkutan) agar dapat mengikuti proses PBM dengan 

efektif dan efisien.
8
 

Manajemen atau pengelolaan karakter disiplin pada siswa MTs 

Miftahul Ulum Jragung Demak merupakan komponen yang integral dan tidak 

dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa 

manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara 

optimal, efektif dan efisien.
9
 Kegiatan-kegiatan fungsional manajemen 

meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan 

(actuating), pengawasan (controlling) dan penilaian (evaluating). 

Manajemen karakter disiplin merupakan substansi manajemen yang 

utama di MTs Miftahul Ulum Jragung Demak, prinsip dasar manajemen ini 

adalah berusaha agar proses pembentukan karakter disiplin dapat berjalan 

dengan baik dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong 

guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi 

pembelajaran sehingga karakter disiplin menjadi lebih baik. Salah satu bentuk 

pendidikan karakter di MTs Miftahul Ulum Jragung adalah bidang bhakti 

sosial diantaranya dilakukan bersih-bersih mushola setiap hari jum’at. 

Berangkat dari latar belakang di atas peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang manajemen pendidikan kedisiplinan belajar siswa di MTs 

Miftahul Ulum Jragung Demak. 
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas maka dapat peneliti kemukakan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan pendidikan kesiplinan belajar siswa MTs 

Miftahul Ulum Jragung Demak? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan kesiplinan belajar siswa MTs 

Miftahul Ulum Jragung Demak? 

3. Bagaimanakah evaluasi pendidikan kesiplinan belajar siswa MTs Miftahul 

Ulum Jragung Demak? 

4. Apa faktor yang pendorong dan penghambat pelaksanaan program 

pendidikan kedisiplinan beljaar siswa di MTs Miftahul Ulum Jragung 

Demak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan pendidikan 

kesiplinan belajar siswa MTs Miftahul Ulum Jragung Demak. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan 

kesiplinan belajar siswa MTs Miftahul Ulum Jragung Demak. 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi pendidikan kesiplinan 

belajar siswa MTs Miftahul Ulum Jragung Demak. 

4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang pendorong dan 

penghambat pelaksanaan program pendidikan kedisiplinan beljaar siswa di 

MTs Miftahul Ulum Jragung Demak. 



 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi wacana baru dalam elemen 

pendidikan karakter dalam aspek kedisiplinan belajar siswa di lembaga-

lembaga pendidikan Islam. 

2. Secara praktis 

a. Bagi sekolah dapat memberikan gambaran tentang bentuk manajemen 

pendidikan karakter dalam aspek kedisiplinan belajar siswa. 

b. Bagi guru dapat memberikan informasi tentang perlunya menyiapkan 

karakter disiplin yang baik, melalui manajemen pendidikan karakter 

dalam aspek kedisiplinan belajar siswa MTs Miftahul Ulum Jragung 

Demak. 

c. Bagi peserta didik dapat memberi sumbangan informasi tentang 

penciptaan karakter disiplin. 

d. Dapat memberi gambaran pada pembaca tentang manajemen 

pendidikan karakter dalam aspek kedisiplinan belajar siswa MTs 

Miftahul Ulum Jragung Demak. 

 

E. Definisi Operasional/Penegasan Istilah  

Definisi inilah yang diperlukan dalam penelitian karena definisi ini 

menghubungkan konsep atau konstruk yang diteliti dengan gejala empirik. 

1. Manajemen  

Manajemen sebagai kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-

sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan 



 

 

 

orang-orang pelaksana. Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga MTs Miftahul Ulum 

Jragung Demak mulai dari perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan 

pengawasan pendidikan karakter pada aspek kedisiplinan belajar siswa. 

2. Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter adalah suatu sistem yang  mengajarkan 

kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup 

dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan 

membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pendidikan karakter yang dimaksud dalam penelitian ini sistem 

yang dilakukan oleh pengelola MTs Miftahul Ulum Jragung Demak dalam 

membentuk kebiasaan cara berpikir dan perilaku siswa khusunya dalam 

hal kedisiplinan belajar siswa. 

3. Kedisiplinan Belajar  

Kedisiplinan yaitu sebagaimana pengertian diatas yaitu ketaatan 

kepada Tuhan, kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Kedisiplinan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan siswa MTs Miftahul 

Ulum Jragung Demak terhadap aturan yang berlaku dalam proses 

pembalajaran. 

 

F. Peneiltian Terdahulu  

Dalam penelitian ini peneliti akan mendetesiskan beberapa penelitian 

yang dilakukan terdahulu relevansinya dengan judul tesis ini. Adapun karya-



 

 

 

karya tesis tersebut adalah: 

1. Ahmad Nawawi. Tesis berjudul “Pendidikan Karakter Bagi Anak Nelayan 

(Studi Kasus di MANU-3 Ittihad Bahari Purworejo Bonang Demak)”. 

2013. Tesis. Program Pasca Sarjana (PPS) Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan pendidikan 

karakter di MANU-3 Ittihad Bahari Purworejo Bonang Demak dilakukan 

melalui proses penanaman karakter siswa baik di kelas dan di luar kelas, di 

dalam kelas pendidikan karakter dilakukan dengan memberikan materi 

yang mengarah pada akhlakul karimah dengan melibatkan partisipasi aktif 

siswa melalui eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, pelaksanaan di luar 

madrasah meliputi kegiatan ibadah harian seperti sholat sunah dhuha dan 

rowatib, sholat berjamaah dhuhur dan ashar, dzikir dan doa bersama, 

membaca al-Quran dan hadits sebelum memulai pelajaran dan 

membiasakan berperilaku terpuji seperti; siswa membiasakan 

melaksanakan hal-hal yang positif untuk berbuat kebaikan, beramal saleh, 

bertingkah laku sopan akan membawa siswa kepada keyakinan yang teguh 

dan taat menunaikan kewajiban agamanya, melaksanakan 4S yaitu 

senyum, salam, sopan, dan santun kepada sesama teman, dalam kehidupan 

siswa baik di madrasah, rumah maupun masyarakat. Implikasi penerapan 

pendidikan karakter di MANU-3 Ittihad Bahari Purworejo Bonang Demak 

bagi pembentukan perilaku Islami pada anak nelayan yaitu terciptanya  

manusia yang berakhlakul karimah melalui kebiasaan yang sudah 

mengkarakter pada diri siswa yaitu karakter akhlakul karimah, baik dalam 



 

 

 

kebiasaan sehari-hari di madrasah maupun di rumah baik dalam hal ibadah 

maupun sosial.
10

 

Penelitian Ahmad Nawawi memiliki persamaan dengan penelitian 

yang peneliti kaji yaitu pendidikan karakter, namun penelitian di atas 

diarahkan pada pendidikan karakter secara umum sedangkan penelitian 

yang peneliti kaji diarahkan pada manajemen pendidikan karakter 

khususnya dalam aspek kedisiplinan melalui implementasi POAC jadi 

bentuk maupun pola penerapannya nantinya akan berbeda. 

2. Siti Munasyaroh (2007), Tesis, berjudul “Peran Guru Agama dalam 

Pembentukan Disiplin Belajar PAI Siswa di SMP Negeri 34 Semarang”. 

Program Pasca Sarjana (PPS) UIN Maulana Malik Ibrahim. Hasil 

penelitian menunjukkan Cara pembentukan disiplin belajar PAI yang 

digunakan oleh guru agama disekolah masih menggunakan cara paksaan 

(otoriter) yaitu dengan menetapkan peraturan dan hukuman yang nantinya 

diharapkan siswa akan menjadi terbiasa untuk berdisiplin dan sadar akan 

kesalahannya sehingga diharapkan dapat memperbaikinya. Dan yang 

kedua yaitu dengan tanpa paksaan diamana guru membiarkan siswa untuk 

dapat mencari batasa-batasan sendiri untuk melaksanakan peraturan- 

peraturan yang telah ditetapkan. Peran guru agama dalam pembentukan 

disiplin belajar PAI siswa di SMP Negeri 34 Semarang dapat 

diklasifikasikan sebagai: peran guru sebagai pembimbing yang menuntun 

siswa dengan jalan memberikan dukungan dan arahan yang sesuai dengan 
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tujuan dalam pembentukan disiplin belajar PAI, guru sebagai contoh atau 

tauladan memiliki kepribadian yang dapat dijadikan profil atau idola, 

sebagai motivator guru dapat merangsang dan memberikan semangat 

dalam belajarnya, sebagai inspirator guru dapat memberikan ilham yang 

baik bagi kemajuan belajar siswa.
11

 

Penelitian Siti Munasyaroh memiliki persamaan dengan penelitian 

yang peneliti kaji yaitu peran guru dalam pembentukan kedisiplinan, 

namun penelitian di atas diarahkan pada pembentukan kedisiplinan yang 

dilakukan guru PAI sedangkan penelitian yang peneliti kaji diarahkan pada 

manajemen pendidikan karakter khususnya dalam aspek kedisiplinan 

melalui implementasi POAC yang dilakukan oleh unsur yang ada dalam 

lembaga tersebut, jadi bentuk maupun pola penerapannya nantinya akan 

berbeda. 

3. Lili Mualifah Tesis berjudul   “Pelaksanaan Manajemen Kesiswaan dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Peserta didik di MAK Al-Hikmah 2 

Benda Sirampog Brebes”. Program Pasca Sarjana IAIN Surakarta (2010). 

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Manajemen kesiswaan di 

MAK Al-Hikmah 2 sudah berjalan dengan baik mulai dari perencanaan 

kesiswaan, penerimaan peserta didik baru, pengelompokan peserta didik, 

kelulusan dan alumni, kegiatan ekstra kelas, Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIS), serta Pembinaan Disiplin Belajar. Pelaksanaan 

manajemen kesiswaan di MAK Al-Hikmah 2 ini memiliki peran yang 
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sangat penting dalam proses peningkatan kedisiplinan belajar peserta 

didik. Karena disiplin belajar bertujuan untuk membantu peserta didik 

untuk menemukan dirinya, dan mengatasi, serta mencegah timbulnya 

problem-problem disiplin, dan berusaha menciptakan situasi yang 

mengenakan bagi kegiatan pembelajaran sehingga mereka menaati segala 

peraturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan sebagai 

berikut: Mengikuti penjelasan guru secara sungguh-sungguh dan mencatat 

hal - hal yang di anggap penting, Masuk kelas tepat waktu yaitu suatu 

sikap mental yang banyak mendatangkan keuntungan, Menjawab 

pertanyaan yang diajukan guru dan mengajukan pertanyaan bila ada 

keterangan yang belum jelas. Memanfaatkan waktu belajar, Mengikuti 

pelajaran tanpa membolos. Kegiatan ini merupakan kegiatan dan tugas 

yang sangat esensial dalam pengelolaan kesiswaan, karena kehadiran 

siswa merupakan syarat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan 

mendapatkan pengalaman belajar. Adapun alat yang digunakan untuk 

mencatat kehadiran siswa di MAK Al-Hikmah 2 seperti adanya papan 

absensi harian siswa per kelas dan per sekolah, buku absensi harian peserta 

didik dan rekapitulasi absensi peserta didik. Kemudian dengan adanya 

pengawasan dari pembina, wali kelas, pihak sekolah, dan motivasi-

motivasi yang mendukung peserta didik dan mengontrol absensi-absensi 

peserta didik setiap kelas, baik setiap kegiatan maupun pembelajaran di 

sekolah.
12
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Penelitian Lili Mualifah memiliki persamaan dengan penelitian 

yang peneliti kaji yaitu pembentukan kedisiplinan, namun penelitian di 

atas diarahkan pada pembentukan kedisiplinan yang dilakukan melalui 

manajemen kesiswaan sedangkan penelitian yang peneliti kaji diarahkan 

lebih khusus pada manajemen pendidikan karakter khususnya dalam aspek 

kedisiplinan melalui implementasi POAC yang tidak hanya pada 

kesiswaan namun pada unsur yang lain dalam lembaga tersebut, jadi 

bentuk maupun pola penerapannya nantinya akan berbeda. 

4. Penelitian yang dilakukan Ngadono Tesis berjudul Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter di MI Tarbiyatul Athfal Desa Wedung Kecamatan 

Wedung Kabupaten Demak”. Program Pasca Sarjana IAIN Surakarta. 

(2012). Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan karakter 

dilakukan melalui proses penanaman karakter siswa baik di kelas dan 

diluar kelas, di dalam kelas pendidikan karakter dilakukan dengan 

memberikan materi yang mengarah pada akhlakul karimah dengan 

melibatkan partisipasi aktif siswa melalui eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi, guru hanya menjadi motivator dan siswalah yang mencari 

pemahaman secara mandiri maupun kelompok terhadap materi yang 

diberikan, pelaksanaan di luar sekolah meliputi kegiatan ibadah harian 

seperti sholat sunah dhuha dan rowatib, sholat berjamaah dhihur dan ashar, 

dzikir dan doa bersama, membaca al-Quran dan hadist sebelum memulai 

pelajaran dan membiasakan berperilaku terpuji seperti; siswa 

membiasakan melaksanakan hal-hal yang positif untuk berbuat kebaikan, 

beramal saleh, bertingkah laku sopan akan membawa siswa kepada 



 

 

 

keyakinan yang teguh dan taat menunaikan kewajiban agamanya, 

melaksanakan 4S yaitu senyum, salam sopan dan santun kepada sesama 

teman, guru dan semua yang terlibat dalam kehidupan siswa baik di 

sekolah, rumah maupun masyarakat. Bentuk pendekatan yang digunakan 

berupa pendekatan penanaman nilai, perkembangan kognitif, klarifikasi 

nilai dan pembelajaran berbuat, sedangkan yang dilakukan untuk 

menciptakan karakter akhlakul karimah siswa adalah pembinaan budi 

pekerti, bersikap jujur, menjaga kepercayaan.
13

 

Penelitian Ngadono memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti 

kaji yaitu pendidikan karakter, namun penelitian di atas diarahkan pada 

kurikulum dan sistem pendidikan, sedangkan penelitian yang peneliti kaji 

diarahkan kepada karakter disiplin. 

5. Penelitian yang dilakukan Slamet  (Tesis) berjudul Manajemen Kesiswaan 

dalam Pembentukan Karakter Islami Siswa (Studi Analisis Kasus di MTs 

Nurul Hidayah Margohayu Karangawen Demak Tahun Pelajaran 

2014/2015). Program Pasca Sarjana IAIN Surakarta. Hasil penelitian 

menunjukkan Pelaksanaan manajemen kesiswaan dalam pembentukan 

karakter Islami siswa di MTs Nurul Hidayah Margohayu Karangawen 

Demak Tahun Pelajaran 2014/2015 dilakukan dengan melaksanakan 

bentuk ko kurikuler dan ekstra kurikuler yang di dalamnya dimasukkan 

nilai-nilai karakter Islami. Beberapa pengalaman karakter Islami yang 

diberikan kepada siswa adalah doa sebelum dan sesudah belajar, 

membiaskan membaca asmaul husna, membaca al-Qur’an, shalat 
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berjama’ah, berperilaku baik, cinta kebersihan dan membangun disiplin 

siswa, pelaksanaan ini menjadi tanggung jawab semua elemen sekolah dan 

orang tua sehingga terbentuk karakter Islami siswa sesuai dengan ajaran 

Islam. 3) Manajemen kesiswaan efektif dalam membentuk karakter Islami 

siswa di MTs Nurul Hidayah Margohayu Karangawen Demak Tahun 

Pelajaran 2014/2015, karena dengan membangun kegiatan ibadah 

mahdhah dan ghairu mahdha akan tercipta karakter Islami pada diri siswa 

yang tidak hanya mengetahui ajaran Islam tetapi melaksanakan ajaran 

Islam dengan kesadaran sendiri, hal ini dibuktikan dengan siswa yang 

antusias dalam melaksanakan program kesiswaan.
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Penelitian Slamet di atas menunjukkan pembentukan karakter Islami 

dilakukan dengan menerapkan manajemen kesiswaaan sedangkan penelitian yang 

peneliti lakukan mengarah pada pembentukan karakter siswa pada aspek 

kedisiplinan. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat bab yang 

terdiri dari satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan materi, dan satu bab 

penutup dan kesimpulan. Adapun secara kronologis sistematika tersebut dapat 

dirinci sebagai berikut :  

Bab pertama pendahuluan. bab ini dibagi menjadi beberapa bagian. 

pertama: latar belakang masalah, kedua: rumusan masalah, ketiga: tujuan 

penelitian, yang disajikan dalam bentuk pernyataan. Keempat manfaat 
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penelitian. Penegasan istilah dan penelitian terdahulu serta sistematika 

penulisan tesis. 

Pada bab dua ini meliputi, kemudian kajian teori pada kajian teori ini 

terbagi ke dalam beberapa sub judul diantaranya manajemen, pendidikan 

karakter dan aspek kedisiplinan belajar siswa serta kerangka berfikir 

penelitian.  

Bab tiga membahas metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan 

penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, waktu 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan 

keabsahan data.  

Bab empat  paparan data dan hasil penelitian. paparan data meliputi 

profil sekolah, visi, misi dan tujuan, kondisi geografis, struktur organisasi, 

data guru, karyawan dan peserta didik, sarana dan prasarana dan hasil 

penelitian  dan pembahasan hasil penelitian 

Bab lima penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Sebagai 

rangkaian terakhir dari pembahasan di dalam tesis ini. 

 


