Penanaman Nilai Disiplin pada Siswa
Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Kuesioner Instrumen Penelitian
Untuk Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

A. Responden
Nama

:

Hari, tanggal

:

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner
1.Jawablah pertanyaan di bawah ini sebagaimana yang bapak/Ibu alami dan
rasakan.
2.Isilah pertanyaan di bawah ini dengan tanda centang (√) yang paling merefleksi
persepsi bapak/ibu pada kolom yang bapak/ibu pilih.
3.Bapak/Ibu yang terhormat, maksud dari tujuan pengisian kuesioner (Instrumen
Penelitian) ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang Penanaman Nilai
Disiplin pada Siswa Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
4.Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah satu jawaban
yang tersedia.
5.Apabila diperlukan menuliskan alasan dapat ditulis di kolom penjelasan.
No

Pertanyaan

1.

Apakah siswa di
SMA
Muhammadiyah
1 Ponorogo
selalu datang

Selalu Sering KadangKadang

Tidak
Pernah

Alasan/Uraian

tepat waktu?
2.

Apakah siswa
selalu
menggunakan
atribut sekolah
secara lengkap?

3.

Apakah siswa
pernah memakai
aksesori secara
berlebihan,
seperti memakai
kalung, tindik,
dan berdandan
secara
berlebihan?

4.

Apakah siswa
pernah memakai
jaket atau
sweater di
lingkungan
sekolah?

5.

Menurut
sepengetahuan
bapak, apakah
siswa pernah
berada di luar
kelas pada jamjam KBM?

6.

Apakah siswa
selalu berlaku
sopan pada saat
mengikuti KBM?

7.

Apakah ketika
pelaksanaan
upacara siswa
selalu mengikuti

upacara dengan
tertib?
8.

Apakah siswa
selalu memarkir
kendaraan sesuai
tempat yang
disediakan
sekolah?

9.

Apakah siswa
pernah merusak
fasilitas sekolah,
seperti mencoretcoret tembok,
meja, atau kursi?

10. Apakah siswa
selalu
berperilaku
sopan kepada
seluruh warga
sekolah?
11. Menurut
sepengetahuan
bapak, apakah
siswa pernah
menghina
sesama teman
dengan lisan,
tulisan, atau
perbuatan?
12. Apakah siswa
pernah
membawa buku
atau bacaan yang
di dalamnya
terdapat unsur
pornografi?

13. Menurut
sepengetahuan
bapak, Apakah
siswa pernah
mewarnai rambut
selain dengan
warna hitam?
14. Menurut
sepengetahuan
bapak, apakah
siswa pernah
membawa rokok
ke
sekolah?apabila
pernah
membawa rokok
tindakan apa
yang akan bapak
lakukan?
15. Apakah siswa
pernah
membawa atau
membunyikan
petasan di
lingkungan
sekolah?
16. Apakah siswa
pernah terlibat
dalam narkoba
dan perjudian?
17. Apakah siswa
pernah
menggunakan
senjata tajam
untuk melukai
orang lain?

18. Apakah siswa
pernah terlibat
dalam
perkelahian atau
tawuran?
19. Apakah siswa
pernah
melakukan
tindakan yang
dapat
mencemarkan
nama baik
sekolah?
20. Apakah siswa
pernah
melakukan
pencurian atau
terlibat pencurian
uang/barang
milik orang lain
di sekolah?
21. Apakah siswa
pernah melawan
secara fisik
kepada guru atau
karyawan di
sekolah?
22. Apakah siswa
selalu bersikap
sopan kepada
tamu sekolah?
23. Apakah buku
saku tata tertib
selalu dibawa
oleh siswa ketika
kegiatan

sekolah?
24. Apakah siswa
pernah berduaan
di tempat sepi
antara lawan
jenis di lingkup
sekolah?
25. Apabila ada
siswa yang
melakukan
pelanggaran tata
tertib di SMA
Muhammadiyah
1 Ponorogo,
apakah selalu
diberikan sanksi
dan tindak
lanjut?
26. Apakah bapak
melakukan
monitoring
terhadap guru
dan tim
kedisiplinan
tentang
pengawasan
pelaksanaan tata
tertib di SMA
Muhammadiyah
1 Ponorogo?
27. Apakah bapak
selalu melakukan
penilaian dan
evaluasi tentang
peringatan lisan
dan tertulis di
SMA

Muhammadiyah
1 Ponorogo?
28. Apakah siswa
selalu
melaksanakan
sholat dhuhur,
jumat, dan ashar
di lingkungan
sekolah?
29. Menurut
penilaian bapak,
apakah guru
selalu
memberikan
keteladanan
dalam penegakan
tata tertib di
sekolah pada
para siswa?
30. Menurut bapak,
apakah seluruh
warga sekolah
menaati
peraturan yang
ditetapkan di
SMA
Muhammadiyah
1 Ponorogo?

TERIMAKASIH ATAS PERTISIPASINYA

Penanaman Nilai Disiplin pada Siswa
Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Pedoman Wawancara
Untuk Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Nama

:

Waktu

:

Hari, tanggal

:

1. Apa sajakah kebijakan bapak dalam upaya menanamkan nilai disiplin pada

siswa di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo?
Jawab:
2. Apa sajakah faktor yang mendukung penanaman nilai disiplin pada siswa di

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo?
Jawab:
3. Adakah kendala yang bapak hadapi dalam menegakkan peraturan pada siswa di

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo? Apabila ada kendala yang dihadapi,
bagaimana bapak mengatasinya?
Jawab:

4. Apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari adanya penanaman nilai

disiplin di sekolah?
Jawab:
5. Sanksi-sanksi apakah yang diberikan pihak sekolah, apabila siswa melanggar

peraturan?
Jawab:

Penanaman Nilai Disiplin pada Siswa
Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Kuesioner Instrumen Penelitian
Untuk Guru BK SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo
A. Responden
Nama

:

Hari, tanggal

:

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner
1. Jawablah pertanyaan di bawah ini sebagaimana yang bapak/Ibu alami dan
rasakan.
2. Isilah pertanyaan di bawah ini dengan tanda centang (√)yang paling merefleksi
persepsi bapak/ibu pada kolom yang bapak/ibu pilih.
3. Bapak/Ibu yang terhormat, maksud dari tujuan pengisian kuesioner (Instrumen
Penelitian) ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang Penanaman Nilai
Disiplin pada Siswa Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
4. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah satu jawaban
yang tersedia.
5. Apabila diperlukan menuliskan alasan dapat ditulis di kolom penjelasan.
No

Pertanyaan

Selalu Sering KadangKadang

Tidak
Pernah

Alasan/Uraian

1.

Apakah siswa di
SMA
Muhammadiyah
1 Ponorogo
selalu datang
tepat waktu?

2.

Apakah siswa
selalu
menggunakan
atribut sekolah
secara lengkap?

3.

Apakah siswa
pernah memakai
aksesori secara
berlebihan,
seperti memakai
kalung, tindik,
dan berdandan
berlebihan?

4.

Apakah siswa
pernah memakai
jaket atau
sweater di
lingkungan
sekolah?

5.

Menurut
sepengetahuan
ibu, apakah
siswa pernah
berada di luar
kelas pada jamjam KBM?

6.

Apakah siswa
selalu berlaku
sopan pada saat
mengikuti

KBM?
7.

Apakah ketika
pelaksanaan
upacara siswa
selalu mengikuti
upacara dengan
tertib?

8.

Apakah siswa
pernah tidak
mengikuti
upacara tanpa
keterangan?

9.

Apakah siswa
selalu memarkir
kendaraan sesuai
tempat yang
disediakan
sekolah?

10. Apakah siswa
pernah
menghina guru
dan karyawan
dengan lisan,
tulisan, atau
perbuatan?
11. Apakah siswa
pernah merusak
fasilitas sekolah,
seperti
mencoret-coret
tembok, meja,
atau kursi?
12. Apakah siswa
selalu
berperilaku
sopan kepada

seluruh warga
sekolah?
13. Apakah siswa
pernah
menghina
sesama teman
dengan lisan,
tulisan, atau
perbuatan?
14. Apakah siswa
pernah
membawa buku
atau bacaan
yang di
dalamnya
terdapat unsur
pornografi?
15. Menurut
sepengetahuan
ibu,apakah siswa
pernah
mewarnai
rambut selain
dengan warna
hitam?
16. Apakah siswa
pernah
membawa rokok
ke
sekolah?apabila
pernah
membawa
rokok, tindakan
apa yang akan
bapak lakukan?
17. Apakah siswa
pernah

membawa atau
membunyikan
petasan di
lingkungan
sekolah?
18. Apakah siswa
pernah terlibat
dalam narkoba
dan perjudian?
19. Apakah siswa
pernah
menggunakan
senjata tajam
untuk melukai
orang lain?
20. Apakah siswa
pernah terlibat
dalam
perkelahian atau
tawuran?
21. Apakah siswa
pernah
melakukan
tindakan yang
dapat
mencemarkan
nama baik
sekolah?
22. Apakah siswa
pernah
melakukan
pencurian atau
terlibat
pencurian
uang/barang
milik orang lain

di sekolah?
23. Apakah siswa
pernah melawan
secara fisik
kepada guru atau
karyawan di
sekolah?
24. Apakah buku
saku tata tertib
selalu dibawa
oleh siswa
ketika kegiatan
sekolah?
25. Menurut
sepengetahuan
ibu, apakah
siswa pernah
berduaan di
tempat sepi
antara lawan
jenis di lingkup
sekolah?
26. Apabila ada
siswa yang
melakukan
pelanggaran tata
tertib di SMA
Muhammadiyah
1 Ponorogo,
apakah selalu
diberikan sanksi
dan tindak
lanjut?
27. Apakah ibu
selalu
melakukan
pengawasan

terhadap
pelaksanaan tata
tertib pada siswa
di SMA
Muhammadiyah
1 Ponorogo?
28. Apakah ibu
selalu
melakukan
evaluasi tentang
peringatan lisan
dan tertulis di
SMA
Muhammadiyah
1 Ponorogo?
29. Apakah siswa
selalu
melaksanakan
sholat dhuhur,
jumat, dan ashar
di lingkungan
sekolah?
30. Apakah ibu,
selalu
memberikan
keteladanan
dalam
penegakan tata
tertib di sekolah
pada para
siswa?Kalau iya
seperti apa
keteladanan
yang diberikan?
31. Apakah seluruh
warga sekolah
menaati

peraturan yang
ditetapkan di
SMA
Muhammadiyah
1 Ponorogo?

TERIMAKASIH ATAS PERTISIPASINYA

Penanaman Nilai Disiplin pada Siswa
Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Pedoman Wawancara
Untuk Guru BK SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Nama

:

Waktu

:

Hari, tanggal

:

1. Bagaimana cara bapak dalam menanamkan nilai disiplin pada siswa di SMA

Muhammadiyah 1 Ponorogo?
Jawab:
2. Apa sajakah yang mendukung dalam penanaman nilai disiplin pada siswa di

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo?
Jawab:

3. Adakah kendala yang bapak hadapi dalam menegakkan peraturan pada siswa di

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo? Apabila ada kendala yang dihadapi,
bagaimana bapak mengatasinya?
Jawab:

4. Apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari adanya penanaman nilai

disiplin di sekolah?
Jawab:
5. Siapa sajakah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai disiplin

di sekolah?
Jawab:
6. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi dalam menanamkan nilai disiplin pada

siswa di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo?
Jawab:
7. Apa bentuk Pelanggaran yang sering dilakukan oleh Siswa?

Jawab:
8. Apa sanksi yang selalu diberikan pihak sekolah kepada siswa yang melanggar

peraturan?
Jawab:
9. Siapakah yang menindak lanjuti apabila siswa melanggar peraturan?

Jawab:

Kuesioner Instrumen Penelitian
Untuk Wali Kelas SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo
A. Responden
Nama

:

Hari, tanggal

:

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner
1.Jawablah pertanyaan di bawah ini sebagaimana yang bapak/Ibu alami dan
rasakan.
2.Isilah pertanyaan di bawah ini dengan tanda centang (√) yang paling merefleksi
persepsi bapak/ibu pada kolom yang bapak/ibu pilih.
3.Bapak/Ibu yang terhormat, maksud dari tujuan pengisian kuesioner (Instrumen
Penelitian) ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang Penanaman Nilai
Disiplin pada Siswa Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
4.Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah satu jawaban
yang tersedia.
5.Apabila diperlukan menuliskan alasan dapat ditulis di kolom penjelasan.
No

Pertanyaan

1.

Apakah siswa di
SMA
Muhammadiyah

Selalu Sering KadangKadang

Tidak
Pernah

Alasan/Uraian

1 Ponorogo
selalu datang
tepat waktu?
2.

Apakah siswa
selalu
memberikan
surat izin ketika
tidak masuk
sekolah?

3.

Apakah siswa
selalu
menggunakan
atribut sekolah
secara lengkap?

4.

Apakah siswa
pernah memakai
aksesori secara
berlebihan,
seperti memakai
kalung, tindik,
dan berdandan
secara
berlebihan?

5.

Apakah siswa
pernah memakai
jaket atau
sweater ketika
KBM
berlangsung?

6.

Apakah siswa
pernah berada di
luar kelas pada
jam-jam KBM?

7.

Apakah siswa
selalu
memperhatikan

pelajaran ketika
bapak atau ibu
memberikan
pelajaran di
kelas?
8.

Apakah siswa
selalu berlaku
sopan pada saat
mengikuti
KBM?

9.

Apakah ketika
pelaksanaan
upacara siswa
selalu mengikuti
upacara dengan
tertib?

10. Apakah siswa
pernah tidak
mengikuti
upacara tanpa
keterangan?
11. Apakah siswa
selalu memarkir
kendaraan sesuai
tempat yang
disediakan
sekolah?
12. Apakah siswa
pernah
menghina guru
atau karyawan
dengan lisan,
tulisan, dan atau
perbuatan?
13. Apakah siswa
pernah merusak

fasilitas sekolah,
seperti
mencoret-coret
tembok, meja,
atau kursi?
14. Apakah siswa
selalu
berperilaku
sopan kepada
seluruh warga
sekolah?
15. Apakah siswa
selalu
membuang
sampah pada
tempat yang
telah disediakan
di sekolah?
16. Apakah siswa
pernah
mengabaikan
tugas yang
bapak atau ibu
berikan?
17. Apakah siswa
pernah
bekerjasama
ketika
mengerjakan
ulangan atau
ujian?
18. Apakah siswa
pernah
menghina
sesama teman
dengan lisan,
tulisan, atau

perbuatan?
19. Apakah siswa
pernah
membawa buku
atau bacaan
yang di
dalamnya
terdapat unsur
pornografi?
20. Sepengetahun
bapak atau ibu,
Apakah siswa
pernah
mewarnai
rambut selain
dengan warna
hitam?
21. Apakah siswa
pernah
membawa rokok
ke
sekolah?apabila
pernah
membawa
rokok, tindakan
apa yang akan
bapak atau ibu
lakukan?
22. Apakah siswa
pernah
membawa atau
membunyikan
petasan di
lingkungan
sekolah?
23. Apakah siswa
pernah terlibat

dalam narkoba
dan perjudian?
24. Apakah siswa
pernah
menggunakan
senjata tajam
untuk melukai
orang lain?
25. Apakah siswa
pernah terlibat
dalam
perkelahian atau
tawuran?
26. Apakah siswa
pernah
melakukan
tindakan yang
dapat
mencemarkan
nama baik
sekolah?
27. Apakah siswa
pernah
melakukan
pencurian atau
terlibat
pencurian
uang/barang
milik orang lain
di sekolah?
28. Apakah siswa
pernah melawan
secara fisik
kepada guru atau
karyawan di
sekolah?

29. Apakah buku
saku tata tertib
selalu dibawa
oleh siswa
ketika kegiatan
sekolah?
30. Sepengetahuan
bapak atau ibu,
apakah siswa
pernah berduaan
di tempat sepi
antara lawan
jenis di lingkup
sekolah?
31. Apabila ada
siswa yang
melakukan
pelanggaran tata
tertib di SMA
Muhammadiyah
1 Ponorogo,
apakah selalu
diberikan sanksi
dan tindak
lanjut?
32. Apakah bapak
atau ibu selalu
melakukan
pengawasan
tentang
pelaksanaan tata
tertib terhadap
siswa di SMA
Muhammadiyah
1 Ponorogo?
33. Apakah bapak
selalu

melakukan
evaluasi tentang
peringatan lisan
dan tertulis di
SMA
Muhammadiyah
1 Ponorogo?
34. Apakah siswa
selalu
melaksanakan
sholat dhuhur,
jumat, dan ashar
di lingkungan
sekolah?
35. Apakah bapak
atau ibu, selalu
memberikan
keteladanan
dalam
penegakan tata
tertib di sekolah
pada para
siswa?Kalau iya
seperti apa
keteladanan
yang diberikan?
36. Apakah seluruh
warga sekolah
menaati
peraturan yang
ditetapkan di
SMA
Muhammadiyah
1 Ponorogo?

TERIMAKASIH ATAS PERTISIPASINYA

Penanaman Nilai Disiplin pada Siswa
Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Pedoman Wawancara
Untuk Wali kelas SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Nama

:

Waktu

:

Hari, tanggal

:

1. Bagaimana strategi bapak atau ibu dalam menanamkan nilai disiplin pada siswa

di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo?
Jawab:

2. Apa sajakah yang mendukung dalam penanaman nilai disiplin pada siswa di

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo?
Jawab:

3. Adakah kendala yang bapak atau ibu hadapi dalam menegakkan peraturan pada

siswa di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo? Apabila ada kendala yang
dihadapi, bagaimana bapak atau ibu mengatasinya?
Jawab:

4. Siapa sajakah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai disiplin

di sekolah?
Jawab:

5. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi dalam menanamkan nilai disiplin pada

siswa di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo?
Jawab:

Penanaman Nilai Disiplin pada Siswa
Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Kuesioner Instrumen Penelitian
Untuk Guru Piket SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo
A. Responden
Nama

:

Hari, tanggal

:

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner
1.Jawablah pertanyaan di bawah ini sebagaimana yang bapak/Ibu alami dan
rasakan.
2.Isilah pertanyaan di bawah ini dengan tanda centang (√) yang paling merefleksi
persepsi bapak/ibu pada kolom yang bapak/ibu pilih.
3.Bapak/Ibu yang terhormat, maksud dari tujuan pengisian kuesioner (Instrumen
Penelitian) ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang Penanaman Nilai
Disiplin pada Siswa Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
4.Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah satu jawaban
yang tersedia.
5.Apabila diperlukan menuliskan alasan dapat ditulis di kolom penjelasan.
No

Pertanyaan

1.

Apakah siswa di
SMA
Muhammadiyah 1

Selalu Sering

KadangKadang

Tidak
Pernah

Alasan/Uraian

Ponorogo selalu
datang tepat
waktu?
2.

Apakah siswa
selalu
menggunakan
atribut sekolah
secara lengkap?

3.

Apakah siswa
pernah memakai
aksesori secara
berlebihan,
seperti memakai
kalung, tindik,
dan berdandan
secara
berlebihan?

4.

Apakah siswa
pernah memakai
jaket atau sweater
di lingkungan
sekolah?

5.

Apakah siswa
pernah berada di
luar kelas pada
jam-jam KBM?

6.

Apakah siswa
selalu berlaku
sopan pada saat
mengikuti KBM?

7.

Apakah ketika
pelaksanaan
upacara siswa
selalu mengikuti
upacara dengan

tertib?
8.

Apakah siswa
pernah tidak
mengikuti
upacara tanpa
keterangan?

9.

Apakah siswa
selalu memarkir
kendaraan sesuai
tempat yang
disediakan
sekolah?

10. Apakah siswa
pernah membawa
sepeda motor
keluar lingkungan
sekolah tanpa
seizin guru piket?
11. Apakah siswa
pernah menghina
guru dan
karyawan dengan
lisan, tulisan, atau
perbuatan?
12. Apakah siswa
pernah merusak
fasilitas sekolah,
seperti mencoretcoret tembok,
meja, atau kursi?
13. Apakah siswa
selalu berperilaku
sopan kepada
seluruh warga
sekolah?

14. Apakah siswa
pernah menghina
sesama teman
dengan lisan,
tulisan, atau
perbuatan?
15. Apakah siswa
pernah membawa
buku atau bacaan
yang di dalamnya
terdapat unsur
pornografi?
16. Apakah siswa
pernah mewarnai
rambut selain
dengan warna
hitam?
17. Apakah siswa
pernah membawa
rokok ke
sekolah?apabila
pernah membawa
rokok tindakan
apa yang akan
bapak atau ibu
lakukan?
18. Apakah siswa
pernah membawa
atau
membunyikan
petasan di
lingkungan
sekolah?
19. Apakah siswa
pernah terlibat
dalam narkoba

dan perjudian?
20. Apakah siswa
pernah
menggunakan
senjata tajam
untuk melukai
orang lain?
21. Apakah siswa
pernah terlibat
dalam
perkelahian atau
tawuran?
22. Apakah siswa
pernah
melakukan
tindakan yang
dapat
mencemarkan
nama baik
sekolah?
23. Apakah siswa
pernah
melakukan
pencurian atau
terlibat pencurian
uang/barang milik
orang lain di
sekolah?
24. Apakah siswa
pernah melawan
secara fisik
kepada guru atau
karyawan di
sekolah?
25. Apakah buku
saku tata tertib

selalu dibawa
oleh siswa ketika
kegiatan sekolah?
26. Sepengetahuan
bapak atau ibu,
apakah siswa
pernah berduaan
di tempat sepi
antara lawan jenis
di lingkup
sekolah?
27. Apabila ada siswa
yang melakukan
pelanggaran tata
tertib di SMA
Muhammadiyah 1
Ponorogo, apakah
selalu diberikan
sanksi dan tindak
lanjut?
28. Apakah bapak
atau ibu selalu
melakukan
pengawasan
tentang
pelaksanaan tata
tertib terhadap
siswa di SMA
Muhammadiyah 1
Ponorogo?
29. Apakah bapak
atau ibu selalu
melakukan
evaluasi tentang
peringatan lisan
dan tertulis di
SMA

Muhammadiyah 1
Ponorogo?
30. Apakah siswa
selalu
melaksanakan
sholat dhuhur,
jumat, dan ashar
di lingkungan
sekolah?
31. Apakah bapak
atau ibu, selalu
memberikan
keteladanan
dalam penegakan
tata tertib di
sekolah pada para
siswa?Kalau iya
seperti apa
keteladanan yang
diberikan?
32. Apakah seluruh
warga sekolah
menaati peraturan
yang ditetapkan
di SMA
Muhammadiyah 1
Ponorogo?

TERIMAKASIH ATAS PERTISIPASINYA

Penanaman Nilai Disiplin pada Siswa
Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Pedoman Wawancara
Untuk Guru Piket SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Nama

:

Waktu

:

Hari, tanggal

:

1. Bagaimana strategi bapak dalam menanamkan nilai disiplin pada siswa di SMA

Muhammadiyah 1 Ponorogo?
Jawab:
2. Apa sajakah yang mendukung dalam penanaman nilai disiplin pada siswa di

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo?
Jawab:
3. Adakah kendala yang bapak hadapi dalam menegakkan peraturan pada siswa di

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo? Apabila ada kendala yang dihadapi,
bagaimana bapak mengatasinya?
Jawab:

4. Siapa sajakah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai disiplin

di sekolah?
Jawab:
5. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi dalam menanamkan nilai disiplin pada

siswa di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo?
Jawab:

Penanaman Nilai Disiplin pada Siswa
Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Pedoman Wawancara
Untuk Guru Piket SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Nama

:

Waktu

:

Hari, tanggal

:

1. Apa bentuk Pelanggaran yang sering dilakukan oleh Siswa?
Jawab:
2. Apa sanksi yang selalu diberikan pihak sekolah kepada siswa yang melanggar
peraturan?
Jawab:
3. Siapakah yang menindak lanjuti apabila siswa melanggar peraturan?
Jawab:

Lembar kuesioner
Siswa SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo
A. Responden
Nama

:

Kelas

:

Hari, Tanggal

:

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner
1.Jawablah pertanyaan di bawah ini sebagaimana yang saudara alami dan rasakan.
2.Isilah pertanyaan di bawah ini dengan tanda centang (√) yang paling merefleksi
persepsi saudara pada kolom yang saudara pilih.
3.Saudara yang terhormat, maksud dari tujuan pengisian kuesioner (Instrumen
Penelitian) ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang Penanaman Nilai
Disiplin pada Siswa Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
4.Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah satu jawaban
yang tersedia.
5.Apabila diperlukan menuliskan alasan dapat ditulis di kolom penjelasan.
No

Pertanyaan

1.

Apakah saudara
pernah datang
terlambat ke
sekolah?

2.

Apakah saudara
pernah
meninggalkan
sekolah tanpa izin?

3.

Apakah ketika
saudara tidak
masuk sekolah
selalu
memberitahukan

Selalu

Sering

KadangKadang

Tidak Alasan/Uraian
Pernah

kepada pihak
sekolah?
4.

Apakah saudara
selalu mengenakan
atribut sekolah
secara lengkap?

5.

Apakah saudara
pernah memakai
aksesori, seperti
kalung, gelang,
tindik secara
berlebihan?

6.

Apakah saudara
pernah tidak
memakai seragam
olahraga pada
waktu olahraga?

7.

Apakah disaat
KBM berlangsung
saudara pernah
mengaktifkan
handphone?

8.

Apakah ketika
KBM berlangsung
saudara selalu
memperhatikan
penjelasan materi
pelajaran dari
guru?

9.

Apakah saudara
pernah bercanda
ketika KBM
berlangsung?

10. Apakah saudara
pernah memakai

jaket pada saat
KBM
berlangsung?
11. Apakah saudara
pernah makan dan
minum pada saat
KBM
berlangsung?
12. Apakah saudara
pernah berlaku
tidak sopan kepada
guru pada saat
KBM?
13. Apakah saudara
pernah membuat
gaduh pada saat
pelajaran?
14. Apakah saudara
selalu mengikuti
upacara bendera
yang diadakan di
sekolah?
15. Apakah saudara
pernah membuat
gaduh dalam
upacara?
16. Apakah saudara
datang tepat waktu
ketika mengikuti
upacara bendera?
17. Apakah saudara
pernah membawa
sepeda motor
keluar dari
lingkungan

sekolah tanpa
seizin guru piket?
18. Apakah saudara
pernah memarkir
sepeda motor tidak
pada tempat yang
disediakan di
lingkungan
sekolah?
19. Apakah saudara
pernah mencoretcoret, meja, dan
kursi sekolah?
20. Apakah saudara
selalu berperilaku
sopan kepada
seluruh warga
sekolah?
21. Apakah saudara
selalu membuang
sampah kepada
tempatnya?
22. Apakah saudara
pernah
mengabaikan tugas
yang diberikan
oleh guru?
23. Apakah saudara
pernah
bekerjasama ketika
waktu ulangan
atau ujian?
24. Apakah saudara
mengucapkan
salam bila bertemu

guru dan teman di
lingkungan
sekolah?
25. Apakah saudara
selalu berbicara
sopan kepada
kepala sekolah,
guru, dan teman?
26. Apakah saudara
pernah menghina
sesama teman
dengan lisan,
tulisan, atau
perbuatan?
27. Apakah saudara
pernah melawan
secara fisik kepada
guru atau
karyawan?
28. Apakah saudara
pernah membawa
atau membaca
buku yang terdapat
unsur pornografi?
29. Apakah saudara
pernah menyemir
rambut selain
dengan warna
hitam?
30. Apakah saudara
pernah membawa
rokok ke sekolah?
31. Apakah saudara
pernah merokok
pada waktu jam

sekolah atau
kegiatan sekolah?
32. Apakah saudara
pernah membawa
alat perjudian di
lingkungan
sekolah?
33. Apakah saudara
pernah terlibat
dalam narkoba dan
perjudian?
34. Apakah saudara
pernah membawa
atau menyulut
petasan di
lingkungan
sekolah?
35. Apakah saudara
pernah membawa
senjata tajam atau
alat yang
membahayakan
orang lain?
36. Apakah saudara
pernah terlibat
perkelahian
dengan teman satu
sekolah?
37. Apakah saudara
selalu menjaga
nama baik
sekolah?
38.

Apakah saudara
pernah terlibat
pencurian

uang/barang di
lingkungan
sekolah?
39.

Apakah saudara
pernah
memalsukan tanda
tangan atau surat
izin ketika tidak
masuk sekolah?

40.

Apakah saudara
pernah
menghilangkan
buku saku tata
tertib?

41.

Apakah saudara
pernah berduaan di
tempat sepi antara
lawan jenis?

42.

Apakah saudara
merasa menyesal
setelah melakukan
pelanggaran?

43.

Apakah saudara
pernah mendapat
sanksi karena
melanggar
peraturan di
sekolah?Bila
pernah, jelaskan
sanksi yang pernah
anda dapat!

44.

Apakah saudara
mengikuti sholat
berjamaah dhuhur,
Jumat, dan ashar di

sekolah?
45.

Apakah guru
memberikan
peringatan lisan
kepada saudara,
bila saudara
melanggar tata
tertib?

46.

Apakah guru
selalu ramah
kepada seluruh
siswa?

47.

Apakah guru
selalu memberikan
teguran kepada
siswa yang tidak
menaati tata tertib
sekolah?
TERIMAKASIH ATAS PERTISIPASINYA

Penanaman Nilai Disiplin pada Siswa
Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Pedoman Wawancara
Untuk Siswa SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Nama

:

Waktu

:

Hari, tanggal

:

1. Apa contoh keteladanan yang diberikan oleh bapak atau ibu guru kepada
siswa?
2. Siapakah yang memberi contoh keteladanan kepada siswa di lingkungan
sekolah?
3. Kapan nilai keteladanan itu ditunjukkan kepada siswa?

Dokumentasi Observasi
Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Pembagian kuesioner dan wawancara kepada siswa

Kegiatan Piket Simpatik

Kegiatan Upacara Bendera

Beberapa siswa yang datang terlambat

Tempat Parkir Kendaraan

Kegiatan pembelajaran

Kegiatan Olahraga, beberapa siswa ada yang tidak mengenakan seragam
dengan lengkap

Guru Menghimbau siswa untuk Pergi Kemasjid

Siswa ketika melaksanakan sholat Jamaah

Siswa ketika melaksanakan sholat Jamaah

Dokumentasi observasi dan Wawancara
Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Wawancara dengan Bapak Muh. Kholil selaku kepala sekolah SMA
Muhammadiyah 1 Ponorogo

Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Guru BK di SMA Muhammadiyah
1 Ponorogo

Wawancara dengan Bu eny selaku Wali Kelas XII IPA 5

Wawancara dengan Bapak Sahrur Selaku guru Piket

Wawancara dengan Bapak Anton Selaku Wali kelas XI IPA 1

Wawancara dengan Bapak Didik Selaku Guru Piket

