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ABSTRAK 

 

WAHUYU TRI PRASETIA, NIM : 1812200004 Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Skripsi : “Upaya Guru Dalam Mendidik Kedisiplina Siswa Di 

Sekolah Melalui Pendekatan Keteladanan Guru Di Sma Negri 1 Bayat”. 

Latar belakang masalah dalam penelitian ini Kedisiplinan adalah suatu 

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian sikap yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Sikap 

disiplin tidak hanya dimiliki oleh siswa saja tetapi seluruh profesi dan setiap warga 

Negara Indonesia harus bersikap disiplin untuk menunjukkan nilai-nilai taat, patuh, 

teratur, dan tertib akan suatu norma atau aturan yang berlaku di Indonesia. 

Kedisiplinan dalam proses pendidikan sangat diperlukan karena sikap disiplin dapat 

menjaga proses belajar mengajar dengan baik dan lancer, tetapi yang sangat penting 

adalah dengan disiplin dalam proses pendidikan dapat menciptakan siswa menjadi 

kuat sebagai penerus bangsa Indonesia karena sikap disiplin salah satu kunci 

kesuksesan. Adapun Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Upaya Guru 

Dalam Mendidik Kedisiplinan Siswa Di Sekolah Melalui Pendekatan Keteladanan 

Guru Di Sma Negeri 1 Bayat?.” Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Upaya Guru Dalam Mendidik Kedisiplinan Siswa Di 

Sekolah Melalui Pendekatan Keteladanan Guru Di Sma Negeri 1 Bayat. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bayat. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif jenis penelitian kualitatif dengan populasi 100 

siswa, sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 siswa, teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Variabel dalam penelitian 

ini adalah Upaya Guru Dalam Mendidik Kedisiplina Siswa Di Sekolah Melalui 

Pendekatan Keteladanan Guru Di Sma Negri 1 Bayat. Alat pengumpulan data 

adalah angket sebagai metode pokok serta dokumentasi sebagai metode pelengkap. 

Data yang diperoleh dianalisis dengan persentase. 

Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa Upaya Guru 

Dalam Mendidik Kedisiplinan Siswa Di Sekolah Melalui Pendekatan Keteladanan 

Guru Di Sma Negeri 1 Bayat termasuk dalam kategori baik dengan persentase 

76,51%.  
 

Kata Kunci : Upaya Guru Mendidik Kedisiplina Siswa Di Sekolah Melalui 

Pendekatan Keteladanan guru.  



X 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini dengan judul “UPAYA GURU DALAM MENDIDIK 

KEDISIPLINAN SISWA DI SEKOLAH MELALUI PENDEKATAN 

KETELADANA GURU DI SMA NEGERI 1 BAYAT” dengan baik dan 

lancar. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagaian persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Kependidikan, Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Widya Dharma Klaten. 

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari 

bantuan yang berupa petunjuk, bimbingan, maupun pengarahan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Bapak Dr. H. Purwo Haryono, M.Hum., sekalu Wakil Rektor I Universitas 

Widya Dharma Klaten yang telah memberikan surat pengantar izin 

penelitian guna melaksanakan penelitian. 

2. Bapak Dr. H. R. Warsito, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten dan sekaligus sebagai 

Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi 



XI 
 

ini sehingga berkat arahan, petunjuk, dan bimbingannya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. 

3. Bapak Sudiyo Widodo, S.Pd, M.H., selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Widya Dharma 

Klaten.  

4. Bapak Drs. H. Sri wiyata, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini sehingga berkat arahan, 

petunjuk, dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

ini dengan lancar. 

5. Kepala sekolah SMA Negeri 1 Bayat yang telah memberikan izin 

penelitian. 

6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi sampai 

selesai. 

Disadari bahwa penulis berharap semoga amal kebaikan Saudara/I, 

Bapak/Ibu mendapat ridho dan pahala dari Allah SWT. Skripsi ini jauh dari 

kata sempurna, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun 

sangat diharapkan demi sempurnanya isi skripsi di masa mendatang.Semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan dapat dijadikan 

referensi atau studi banding bagi mahasiswa dan masyarakat luas tentunya. 

Klaten,  13 Januari 2022 

Penuli



1 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN 

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ II 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ III 

SURAT PERNYATAAN...................................................................................... IV  

HALAMAN MOTTO ............................................................................................. V 

HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................................ VI 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ VII 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... VIII 

ABSTRAK ............................................................................................................ IX 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ X 

DAFTAR ISI ............................................................................................................ 1 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 4 

B. Alasan Pemilihan Judul ................................................................................ 7 

C. Penegasan Judul ........................................................................................... 8 

D. Pembatasan Masalah .................................................................................. 10 

E. Rumusan Masalah ...................................................................................... 10 

F. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 10 

G. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 11 

1. Secara Teoritis ................................................................................ 11 

2. Kegunaan Praktis ........................................................................... 11 

3. Sistematika Penulisan..................................................................... 12 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan tentang upaya guru ...................................................................... 13 

B. Tinjauan tentang Pendidikan kedisiplinan ................................................. 15 

C. Tinjauan tentang keteladanan guru ............................................................ 17 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Tempat........................................................................................................ 31  

B. Waktu Penelitian ........................................................................................ 31 

C. Metode Penelitian....................................................................................... 31 

D. Variable Penelitian ..................................................................................... 32 

E. Populasi dan Sampel .................................................................................. 32 

F. Subjek Penelitian ........................................................................................ 33 

G. Metode Pengumpulan Data ........................................................................ 34 



 

2 
 

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 

A. Persiapan Penelitian ................................................................................... 46 

B. Pengumpulan Data ..................................................................................... 48 

C. Penyajian Data ........................................................................................... 49 

D. Analisis Data .............................................................................................. 52 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan ................................................................................................ 56  

B. Saran – Saran.............................................................................................. 57 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 58 

LAMPIRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam 

tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah(Imran,2010).  

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelolah 

pembangunan nasional. Terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas 

sangat tergantung pada keberhasilan nasional yang menyeluruh, dalam arti 

meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang di imbangi 

dengan pembentukan sikap dan perilaku manusia sehingga memiliki budi 

pekerti yang luhur. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan 

orang sumber daya manusia yang berkualitas baik di bidang penguasa ilmu 

pengetahuan dan teknologi maupun jiwa dan keperibadian yang merupakan 

sikap mental. 

Pada dasarnya nilai moral merupakan sesuatu yang abstrak, yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu dan dapat dilihat dari tingkah laku, memiliki kaitan 

dengan istilah fakta, tindakan, norma, moral, cita-cita, keyakinan dan kebutuhan. 

Nilai itu ada tetapi tidak mudah dipahami. Sifatnya yang abstrak dan 
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tersembunyi di belakang fakta menjadi salah satu penyebab sulitnya nilai 

dipahami. Ketika kemampuan manusia dibicarakan, pemikiran klasik dalam 

psikologi sampai pada pertanyaan tentang masalah yang paling berpengaruh 

pada proses belajar seseorang, maka jawabannya adalah faktor bawaan dan 

faktor lingkungan, dimana kedua faktor tersebut paling berpengaruh terhadap 

perkembangan diri manusia. Faktor bawaan dan faktor lingkungan sangat erat 

kaitannya dalam proses perolehan nilai moral seseorang dalam kehidupannya. 

Perolehan nilai moral dipandang sebagai proses regenerasi dari sifat-sifat 

bawaan yang dimiliki seseorang. Peran orang tua, guru, masyarakat sekitar dan 

sistem nilai moral yang dipelihara dalam lingkungan tempat ia tinggal 

merupakan faktor-faktor penting bagi proses pemilikan nilai moral pada diri 

individu. Dalam konteks penerapan karakter pada siswa, harus dengan cara 

pelan-pelan dan dari sekian siswa yang ada di sekolah, tidak memungkinkan 

sekaligus dapat berubah sikap, ada tahapan dan pola tertentu yang perlu 

dilakukan sehingga perubahan dapat terjadi dari waktu ke waktu. Menuntut 

semua perubahan tidak mungkin, tetapi mengharuskan perubahan yang wajar, 

lebih wajar perubahan itu diawali kerjasama dan kordinasi yang baik dari pihak 

kepala sekolah dan guru dengan melibatkan orang tua murid. Dapat dikatakan 

bahwa peran guru sangatlah penting dalam menentukan sejauh mana sikap 

siswa dalam bertingkah laku sebagai bagian dari masyarakat, apakah sesuai 

dengan norma yang berlaku di masyarakat ataukah tidak. 

Di sekolah sebagai pendidik dan pengajar, guru merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Sebagai pengajar dan pendidik 
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guru harus memiliki kompetensi atau kemampuan yang sesuai dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itulah sebabnya 

setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan 

sumber daya manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan selalu bermuara 

pada faktor guru. Guru berperan memberi bantuan, dorongan, pengawasan dan 

pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan siswa agar 

menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga 

dan masyarakat. 

Peran guru tidak hanya menyampaikan materi saja tetapi harus memberikan 

pendekatan-pendekatan yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan moral 

siswa dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga dan 

masyarakat sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat. 

Guru sebagai penanggung jawab kedisiplinan siswa harus mengontrol setiap 

aktivitas siswa agar tingkah laku siswa tidak menyimpang dengan norma-norma 

yang ada. 

Dewasa ini banyak sekali penurunan kualitas moral siswa yang termasuk 

dalam kategori ringan antara lain sikap kurang menghormati kepada guru. 

Sering mendengar keluhan dari guru yang menyatakan bahwa siswa sekarang 

sulit diatur, tidak patuh dan suka membantah, suka mengkritik dengan cara-cara 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, bahkan ada siswa yang berani 

membolos pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Hal ini tentunya terjadi 

karena kurangnya pengawasan dari guru saat siswa berada di luar kelas, ataupun 

saat guru keluar dari kelas karena ada kepentingan mendadak, di saat itulah 
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siswa tidak mendisiplinkan diri untuk mengontrol pengaruh lingkunganya 

khususnya pengaruh dari teman sebaya mereka, siswa cenderung bersorak-

sorak, atau menjahili teman sebangkunya, memukul-mukul meja sambil 

bernyanyi-nyanyi dan hal-hal lain yang seharusnya tidak dilakukan pada saat 

jam belajar berlangsung. Baru ditinggal sebentar saja sudah ramai apalagi disaat 

tidak adanya pengawasan pada saat jam istirahat atau di luar sekolah, mungkin 

saja siswa merokok di dalam kamar mandi siswa, atau melakukan hal-hal lain 

yang tidak seharusnya dilakukan di lingkungan sekolah. Hal inilah yang harus 

diperbaiki dan dibenahi oleh seroang guru, baik guru atau guru-guru yang lain 

dalam memberikan contoh teladan yang baik, penyuluhan tentang dampak dari 

kenakalan remaja, dan memberikan bimbingan yang tepat guna yang dapat 

dijadikan filter atau penyaring oleh siswa untuk mengontrol diri dari adanya 

pengaruh-pengaruh negatif.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba melakukan penelitian di 

SMA Negeri 1 Bayat dengan judul : “UPAYA GURU DALAM MENDIDIK 

KEDISIPLINAN SISWA DI SEKOLAH MELALUI PENDEKATAN 

KETELADANAN GURU DI SMA NEGERI 1 BAYAT Tahun Pelajaran 

2022/2023“ 

 

B. Alasan  Pemilihan Judul 

Alasan memilih judul Upaya guru dalam mendidik kedisiplinan siswa di 

sekolah melalui pendekatan keteladanan Guru di SMA N 1 Bayat karena penulis 

tertarik pada beberapa hal : 
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1. Alasan Objektif 

a. Pembentukan karakter kedisiplinan siswa di sekolah tangung jawab 

bapak / ibu guru. 

b. Guru menjadi contoh untuk siswa dalam menerapkan kedisipinan baik 

didalam sekolah maupun di luar sekolah. 

2. Alasan Subjektif 

a. Penulis ingin mengetahui cara mendidik kedisipinan guru.   

b. Menurut pandangan penulis, guru adalah kunci utama di sekolah 

dalam mengupayakan pembentukan kedisiplinan siswa. 

c. Tempat tinggal penulis dengan tempat penelitian tidak jauh, 

sehingga dapat mempermudah dalam melaksanakan penelitian 

tersebut.  

C. Penegasan Judul 

Untuk lebih memperjelas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis 

mengajukan penegasan judul sebagai beriku: 

1. Upaya  

Usaha ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, 

mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya menegakkan keamanan 

patut dibanggakan. 
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2. Guru 

Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur 

sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi 

formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan 

suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru. 

3. Pendidikan Kedisiplinan 

Pendidikan Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan 

terbentuk melalui proses dan serangkaian sikap yang menunjukkan nilai-

nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Sikap disiplin tidak 

hanya dimiliki oleh siswa saja tetapi seluruh profesi dan setiap warga 

Negara Indonesia harus bersikap disiplin untuk menunjukkan nilai-nilai taat, 

patuh, teratur, dan tertib akan suatu norma atau aturan yang berlaku di 

Indonesia. 

Kedisiplinan dalam proses pendidikan sangat diperlukan karena sikap 

disiplin dapat menjaga proses belajar mengajar dengan baik dan lancer, 

tetapi yang sangat penting adalah dengan disiplin dalam proses pendidikan 

dapat menciptakan siswa menjadi kuat sebagai penerus bangsa Indonesia 

karena sikap disiplin salah satu kunci kesuksesan.   

 

 

https://www.kompasiana.com/tag/kedisiplinan
https://www.kompasiana.com/tag/pendidikan
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4. Keteladanan guru  

Keteladanan guru yang berarti sesuai (perbuatan barang dsb.) yang 

patut ditiru sedangkan maksud keteladanan guru yaitu perbuatan tingkah 

laku dalam kehidupan seorang guru. (Muhamad Rasyid Dimas,2005). 

 

D. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

maupun pelebaran pokok masalah agar  peneliti lebih terarah dan memudahkan 

dalam pembahasan sehingga tujuan peneliti akan tercapai.  Beberapa batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah upaya guru dalam mendidik kedisipinan 

siswa di sekolah melalui pendekatan keteladanan guru di SMA Negeri 1 Bayat. 

E. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam 

penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi keracuan dalam 

pelaksanaan penelitian. Berdasarkan masalah yang dijadikan fokus penelitian, 

masalah pokok penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimanakah upaya guru dalam mendidik kedisipinan siswa di sekolah 

melalui pendekatan keteladanan guru di SMA Negeri 1 Bayat? 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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Untuk mengetahui upaya guru dalam mendidik kedisipinan siswa di sekolah 

melalui pendekatan keteladanan guru di SMA Negeri 1 Bayat. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat yang sangat besar, baik 

sebagai sarana dalam menyusun perencanaan, membuat kebijaksanaan maupun 

untuk mengembangkan sesuatu yang sedang diteliti. Adapun manfaatnya ialah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Memperkaya konsep, teori dan prinsip yang selanjutnya sehingga dapat 

dimaksudkan yang berguna  bagi perkembagan ilmu pengetahuan terutama 

dalam mengajar. 

b. Dapat digunakan sebagai infomasi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat : 

a. Sebagai masukan kepada orang tua siswa untuk memberikan pengawasan 

terhadap pola perilaku anak agar tidak menyimpang dengan norma yang 

berlaku di masyarakat.  

b. Sebagai masukan kepada lembaga pendidik bahwa peranan guru disekolah 

sebagai acuan bagi peserta didik. 
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c. Sebagai calon guru, hasil penelitian ini berguna untuk dijadikan suplemen 

dalam meningkatkan peranan guru baik dalam mengajar ataupun dalam 

mendidik agar menjadi lebih baik.   

d. Sebagai salah satu persyaratan untuk memeperoleh gelar sarjana (S1) 

Khususnya dalam bidang ilmu Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Universitas Widya Dharma Klaten. 

3. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal ini agar lebih jelas, maka perlu disusun 

sistematika proposal sebagai berikuti : 

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI terdiri dari kajian umum tentang  upaya guru. 

Pengertian PPKn, pendidikan kedisiplinan, keteladanan guru. 

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari tempat dan waktu penelitian, 

bentuk dan strategi penelitian, populasi dan sampel,metode pengumpulan data, 

dan teknik analisa data. 

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA terdiri dari persiapan 

penelitian, penyajian data dan analisis data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran.
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Setelah dilakukan analisis data, lalu dibuat kesimpulan berdasarkan 

rumusan masalah dalam penelitian. Berdasarkan pengolahan data tentang 

Peran guru  dalam mendidik kedisiplinan siswa di sekolah melalui pendekatan 

keteladanan guru di kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Bayat, yang dilakukan 

diperoleh hasil yaitu 76,51% Maka berdasarkan analisis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Peran guru  dalam mendidik kedisiplinan siswa di sekolah 

melalui pendekatan keteladan guru pada Siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 

Bayat adalah baik. Hal ini juga dibuktikan dari analisis per indikator sebagai 

berikut : 

1. Membentuk Karakter Religius diperoleh persentase 69,17% 

2. Membentuk Karakter Tanggung jawab siswa 63,75% 

3. Membentuk Karakter Kedisiplinan siswa 61,25% 

4. Membentuk Karakter Nasionalisme siswa 78,33% 
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B. Saran – Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan 

kepada pihak yang terkait, sebagai berikut : 

1. Guru hendaknya mengajarkan karakter yang baik agar berprilaku sesuai 

dengan apa yang telah diajarkan. 

2. Guru hedakaknya meberikan pembinaan terhadap siswa yang melanggar 

kedisipelinan. 

3. Guru perlu memahami metode mengembangkan karakter pada siswa 

dengan cara yang menarik dan menyenangkan dan tidak membosankan 

bagi murid. 

4. Guru hendaknya meberikan contoh kedisipinanan terhadap siswa dalam 

proses belajar mengajar. 
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