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Peneliti Disiplin apa saja yang ditanamkan di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo? 

Informan Disiplin dalam waktu, disiplin datang ke sekolah sebelum jam 

masuk, disiplin dalam memakai seragam, disiplin dalam beribadah, 

disiplin dalam mengumpulkan tugas. 

Peneliti Berapa lama proses penanaman karakter disiplin? 

Informan Selama ini belum ada ukuran berapa lama penanaman karakter 

disiplin ini dikatakan berhasil. Tetapi 

Peneliti  Apa saja masalah yang dihadapi pendidik dalam menanamkan 

nilai-nilai karakter disiplin di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

Informan  Dalam dunia pendidikan tentunya ada masalah yang dihadapi. 

Untuk menciptakan peserta didik yang disiplin merupakan hal yang 

harus dilakukan oleh pendidik. Adapun masalah yang dihadapi 

oleh pendidik SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo salah satunya 

adalah adanya peserta didik yang ketika sekali diingatkan dia 

masih melakukan kesalahan yang sama di esok hari, karena 

memang dalam diri anak tersebut terdapat ketidakdisipinan maka ia 

akan kesulitan jika untuk disiplin. Sebenarnya hal tersebut 

membutuhkan proses untuk menjadi disiplin, dan pendidik pun 



 

 

harus lebih sabar dengan peserta didik yang seperti itu. 

Peneliti  Apa metode guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter disiplin? 

Informan  Metode yang digunakan pendidik dalam menanamkan karakter 

disiplin di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah dengan 

metode pembelajaran di kelas. Pendidik menjelaskan dan 

menerangkan tentang kedisiplinan, disiplin dalam segala hal. Atau 

ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, pendidik bisa 

membahas dan mengarahkan masalah tersebut di kelas sehingga 

seluruh peserta didik bisa mengambil pelajaran dari masalah 

tersebut. Dan peserta didik pun mendapatkan motivasi untuk 

meningkatkan kedisiplinan pada diri sendiri. 

Peneliti  Bagaimana respon peserta didik terhadap penanaman karakter 

disiplin di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

Informan  Alhamdulillah peserta didik merespon dengan baik. Mereka juga 

sangat memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang disiplin 

sehingga memudahkan pendidik untuk menciptakan lingkungan 

yang baik.  

Peneliti  Apakah konsekuensi yang berikan kepada peserta didik yang 

melanggar peraturan? 

Informan  Pendidik SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo menggunakan buku 

tatib untuk mengecek kedisiplinan peserta didik. Buku tatib 

merupakan buku yang dicetak untuk memberikan point ketika 

peserta didik melakukan kesalahan. Semakin banyak point yang ia 

dapat makan akan semakin berat sanksi yang ia terima, begitupun 



 

 

sebaliknya, semakin buku itu bersih dari point berarti ia berhasil 

dalam kedisiplinan. 

Peneliti  Apakah pendidik memberikan contoh atau teladan yang baik bagi 

peserta didik? 

Informan  Setiap pendidik selalu memberikan yang terbaik untuk peserta 

didiknya. Begitupun pendidik di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo, menjadi tauladan yang baik untuk menciptakan 

lingkungan yang baik.  

Peneliti Apa saja faktor pendukung dalam penanaman nilai-nilai karakter 

disiplin di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

Informan  Yang menjadi faktor pendukung dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter disiplin peserta didik di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

adalah : 

1. Adanya tim pengendali ketertiban 

Perilaku peserta didik perlu dibimbing dan juga 

dikendalikan supaya tidak melakukan perilaku yang 

menyimpang karena peserta didik merupakan pribadi yang 

berkembang dan tumbuh serta melewati masa-masa yang 

rawan. Hal seperti ini dilakukan supaya peserta didik tidak 

merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain 

2. Adanya kerjasama antara guru dan karyawan 

Pendidik mendampingi belajar peserta didik dikelas, namun 

selain mendampingi di dalam kelas, pendidik juga 



 

 

mendampingi dan mengawasi perilaku ketika peserta didik 

diluar kelas. Selama proses pendidikan di sekolah 

berlangsung, mau tidak mau pendidik dan peserta didik 

pasti akan terlibat langsung. Terkadang juga pendidik 

berdiskusi langsung bersama peserta didik mengenai 

peserta didik yang belum disiplin. 

3. Adanya kerjasama antara guru dan orang tua 

Pendidik selalu memberikan informasi kepada orang tua 

mengenai hal-hal yang positif maupun negative anak 

mereka. Pendidik selalu memberikan informasi bagaimana 

perkembangan anak-anak mereka sehingga pendidik dan 

orang tua dapat memberikan pembinaan kepada peserta 

didik. Semua kelemahan dan kekurangan peserta didik 

mungkin akan membuat sesuatu yang mampu mengganggu 

stabilitas lingkungan, namun pendidik bersama orang tua 

mampu mencegahnya dengan cara bekerja sama memberi 

petunjuk dan bimbingan kepada peserta didik 

4. Adanya kesadaran siswa  

Kesadaran diri adalah sebuah kunci dalam hidup seseorang. 

Kesadaran diri ini memiliki dua sisi yang sangat penting, 

yang pertama kesadaran diri terhadap lingkungan sekitar 

dan kesadaran diri terhadap emosi dan kognitif seseorang 

tersebut. Maka dari itu, perlu sangat sekali untuk 



 

 

memahami dirinya supaya mampu mengendalikan diri dan 

mampu merubah dirinya 

 

Peneliti  Apa saja faktor penghambat dalam penanaman nilai-nilai karakter 

disiplin di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

Informan  Penanaman karakter disiplin juga mempunya kendala-kendala atau 

faktor penghambat diantaranya adalah, 

1. Adanya sebagian pendidik yang tidak tertib 

2. Kurangnya istiqomah dalam mengontrol perilaku 

peserta didik. 
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Peneliti Apa saja masalah yang dihadapi pendidik dalam menanamkan nilai-

nilai karakter disiplin di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

Informan  Adanya peserta didik yang kurang menaati peraturan yang sudah 

ditetapkan sehingga sebagian mereka butuh bimbingan khusus untuk 

mengupayakan karakter disiplin ada pada dirinya. 

Peneliti  Apa metode guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter disiplin? 

Informan  Metode yang digunakan pendidik dalam menanamkan karakter 

disiplin di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah dengan pendidik 

memberikan teladan yang baik atau uswatun hasanah kepada peserta 

didik, sehingga secara tidak langsung peserta didik akan menirukan 

dan mencontoh apa yang dilakukan oleh pendidik.  

Peneliti  Bagaimana respon peserta didik terhadap penanaman karakter 

disiplin di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

Informan  Alhamdulillah penanaman karakter disiplin di SMA Muhammadiyah 

1 Ponorogo di respon dengan baik oleh peserta didik. Peserta didik 

sangat antusias karena mereka semua mengharapkan dirinya menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi. 



 

 

Peneliti  Apakah konsekuensi yang berikan kepada peserta didik yang 

melanggar peraturan? 

Informan  Pendidik SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo menggunakan buku tatib 

untuk mengecek kedisiplinan peserta didik. Buku tatib merupakan 

buku yang dicetak untuk memberikan point ketika peserta didik 

melakukan kesalahan. Semakin banyak point yang ia dapat makan 

akan semakin berat sanksi yang ia terima, begitupun sebaliknya, 

semakin buku itu bersih dari point berarti ia berhasil dalam 

kedisiplinan. 

Peneliti Apakah pendidik memberikan contoh atau teladan yang baik bagi 

peserta didik? 

informan Jelas, pendidik di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo memberikan 

teladan yang baik kepada peserta didik. Untuk mencetak lingkungan 

yang baik dan disiplin tentunya harus  memberikan teladan yang baik 

pula. 
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Peneliti  Apakah peserta didik datang tepat waktu? 

Informan  Iya, semua peserta didik dating ke sekolah sebelum jam yang sudah 

ditentukan.  

Peneliti Apakah peserta didik sholat berjamaah di masjid? 

Informan  Iya, seluruh peserta didik sholat dhuhur dan sholat ashar berjamaah di 

masjid. Peserta didik dating ke masjid kemudian mengisi absensi 

sholat yang telah disediakan oleh IPM (Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah). 

Peneliti  Bagaimana jika ada peserta didik yang tidak ikut melakukan sholat 

berjamaah di masjid? 

Informan  Ketika ada peserta didik yang tidak ikut melaksanakan sholat 

berjamaah maka akan ditegur dan kemudian mendapatkan point dan 

diberikan sanksi sesuai dengan banyaknya point yang ia dapat. 

Peneliti  Apa metode yang digunakan guru dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter disiplin di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

Informan  Penegakan kedisiplinan dengan cara melakukan penindakan pada 

pelanggar, dan mensosialisasikan peraturan sekolah. 

Peneliti  Bagaimana sikap pendidik ketika pembelajaran berlangsung ada 



 

 

sebagian peserta didik yang berbicara sendiri dan ramai di kelas? 

Informan  Sikap pendidik ketika menemukan peserta didiknya ramai di jam 

pembelajaran adalah dengan cara menegur dan menasehatinya. 

Terkadang pendidik juga melakukan metode yang berbeda supaya 

peserta didik tidak bosan dengan pembelajaran. Dengan metode 

permainan misalnya. 

Peneliti Apakah peserta didik sholat berjamaah dengan tepat waktu? 

Informan Iya, seluruh peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

melaksanakan sholat dhuhur dan ashar berjamaah di masjid. Namun 

ada sebagian peserta didik yang menunggu intruksi dari guru untuk 

segera ke masjid. Biasanya sebelum masuk masjid peserta didik 

mengisi absen terlebih dahulu. 

Peneliti Apakah peserta didik berperilaku sopan kepada pendidik? 

Informan  Iya, peserta didik berperilaku baik kepada pendidik. Karena peserta 

didik sadar bahwasanya mereka adalah yang menjadi orang tua ketika 

di sekolah. 
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Peneliti  Apakah peserta didik datang tepat waktu? 

Informan  Iya, semua peserta didik datang ke sekolah sebelum jam yang sudah 

ditentukan. Namun ada juga peserta didik yang terlambat karena harus 

membantu orang tuanya di rumah terlebih dahulu. 

Peneliti Bagaimana tanggapan pendidik jika ada peserta didik yang terlambat 

datang ke sekolah? 

Informan  Jika ada peserta didik yang datang terlambat maka tanggapan pendidik 

adalah bahwa peserta didik tersebut belum bisa memanajemen waktu 

dengan baik. Kalau peserta didik pandai menggunakan waktu dengan 

baik maka akan mudah memanfaatkan semua kegiatan dengan baik 

pula. 

Peneliti Apakah peserta didik sholat berjamaah di masjid? 

Informan  Iya, seluruh peserta didik sholat dhuhur dan sholat ashar berjamaah di 

masjid. Peserta didik dating ke masjid kemudian mengisi absensi 

sholat yang telah disediakan oleh IPM (Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah). 

Peneliti  Bagaimana jika ada peserta didik yang tidak ikut melakukan sholat 

berjamaah di masjid? 



 

 

Informan  Ketika ada peserta didik yang tidak ikut melaksanakan sholat 

berjamaah maka akan ditegur dan kemudian mendapatkan point dan 

diberikan sanksi sesuai dengan banyaknya point yang ia dapat. 

Peneliti  Apa metode yang digunakan guru dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter disiplin di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

Informan  Yaitu dengan menggunakan teladan yang baik. Baik ketika mengajar 

di dalam kelas ataupun diluar kelas pendidik selalu memberikan 

uswatun hasanah sehingga memudahkan peserta didik untuk 

melakukan hal-hal dengan disiplin. 

Peneliti  Bagaimana sikap pendidik ketika pembelajaran berlangsung ada 

sebagian peserta didik yang berbicara sendiri dan ramai di kelas? 

Informan  Sikap pendidik ketika menemukan peserta didiknya ramai di jam 

pembelajaran adalah dengan cara menegur dan menasehatinya. 

Terkadang pendidik juga melakukan metode yang berbeda supaya 

peserta didik tidak bosan dengan pembelajaran. Dengan metode 

permainan misalnya. 

Peneliti Apakah peserta didik sholat berjamaah dengan tepat waktu? 

Informan Iya, seluruh peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

melaksanakan sholat dhuhur dan ashar berjamaah di masjid. Namun 

ada sebagian peserta didik yang menunggu intruksi dari guru untuk 

segera ke masjid. Biasanya sebelum masuk masjid peserta didik 

mengisi absen terlebih dahulu. 

Peneliti Apakah peserta didik berperilaku sopan kepada pendidik? 

Informan  Iya, peserta didik berperilaku baik kepada pendidik. Karena peserta 



 

 

didik sadar bahwasanya mereka adalah yang menjadi orang tua ketika 

di sekolah. 
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Daftar Sarana Prasarana SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

No. Nama Barang Volume Keadaan 

1 Ruang Kelas 23 Ruang Ruang kelas yang telah 

memenuhi standar 

2 Ruang Guru 1 Ruang Ruangan tertata rapi 

3 Perpustakaan 1 Ruang Ruangan bersih dan tertata 

rapi 

4 Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang  

5 Ruang Tata Usaha 2 Ruang Ruang terpisah dengan ruang 

guru 

6 Masjid  2 Masjid didalam komplek 

pendidikan 

7 Lapangan Upacara 1 Sekaligus sebagai lapangan 

Olahraga 

8 Ruang UKS 1 Investasi lengkap 

9 Jamban 24  
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