
 

 

 

LAMPIRAN 
  



INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGARUH KEDISIPLINAN GURU PAI TERHADAP KEDISIPLINAN PESERTA DIDIK 

A. Kerangka Isi dan Struktur Instrumen Penelitian 

1. Kedisiplinan Guru PAI 

Indikator Deskripsi 

Melaksanakan tata tertib dengan baik 

 

 Guru datang ke sekolah tepat 

waktu 

 Guru memakai seragam yang telah 

ditentukan dari sekolah 

 Guru memakai kelengkapan 

seragam 

 Guru memberi keterangan saat 

tidak hadir 

 Guru meminta izin kepada guru 

piket / kepala sekolah ketika ingin 

meninggalkan sekolah 

 Guru mengikuti upacara bendera 

Taat terhadap kebijakan dan kebijaksanaan 

yang berlaku 

 

 Guru mengikuti rapat bulanan / 

tahunan yang diselenggarakan 

oleh sekolah  

 Guru mengikuti kegiatan-kegiatan 

hari besar di sekolah 



 Guru menaati dan mematuhi 

kebijakan-dan kebijaksanaan 

yang telah ditentukan oleh 

sekolah 

Menguasai diri dan instropeksi  Guru mampu memberikan contoh 

yang baik terhadap pesert didik 

 Guru mau menegur apabila ada 

peserrrta didik yang melakukan 

kesalahan  

 Guru mau ditegur oleh peserta 

didik apabila melakukan 

kesalahan  

  



 

 

2. Kedisiplinan Peserta Didik 

JIndu Indikator  Deskripsi 

Ketaatan terhadap tata tertib sekolah 

 

 Peserta didik datang ke sekolah 

tepat waktu 

 Peserta didik memakai 

seragam sekolah sesuai dengan 

hari yang telah ditentukan 

 Peserta didik memakai 

kelengkapan seragam sekolah 

(sepatu, kaos kaki, ikat 

pinggang) 

 Peserta didik memberi 

keterangan saat tidak hadir 

 Peserta didik meminta izin 

kepada guru piket ketika ingin 

meninggalkan sekolah 

 Peserta didik meminta izin 

kepada guru mata pelajaran 

ketika ingin meninggalkan 

pelajaran 



 Peserta didik mengikuti 

upacara bendera 

 Peserta didik putra tidak 

berambut gondrong (3,4,5 cm) 

Ketaatan terhadap kegiatan belajar di 

sekolah 

 Peserta didik mengikuti 

kegiatan belajar mengajar di 

sekolah ssesuai dengan waktu 

yang sudah ditentukan oleh 

sekolah 

 Peserta didik tidak 

meninggalkan jam pelajaran 

sebelum jam pelajaran selesai 

  Peserta didik mengikuti 

kegiatan belajar mengajar 

dengan baik dan tenang 

 Peserta didik berperilaku sopan 

terhadap guru 

 

Ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas 

pelajaran 

 

 Peserta didik mengarjakan tugas 

yang diberikan guru saat di 

sekolah 



 Peserta didik mengerjakan tugas 

rumah 

 Peserta didik mengerjakan tugas 

tepat waktu 

Ketaatan terhadap kegiatan belajar di 

rumah 

 Peserta didik mengerjakan PR 

di rumah 

 Peserta didik menyiapkan buku 

pelajaran  

 

I. Pedoman Observasi 

A. Kedisiplinan Guru 

 

Kelas     : 

Jumlah guru  : P......... – L ......  

Hari/Tanggal    : 

Indikator Deskripsi 

Nilai 

4 3 2 1 

Melaksanakan tata tertib 

dengan baik 

 

Guru datang ke sekolah tepat waktu 

 

    

Guru memakai seragam yang telah 

ditentukan dari sekolah 

 

    

Guru memakai kelengkapan seragam     



 

Guru memberi keterangan saat tidak hadir 

Guru meminta izin kepada guru piket / 

kepala sekolah ketika ingin meninggalkan 

sekolah 

 

    

    

Guru mengikuti upacara bendera 

 

    

Taat terhadap kebijakan dan 

kebijaksanaan yang berlaku 

 

Menguasai diri dan 

instropeksi 

Guru mengikuti rapat bulanan / tahunan 

yang diselenggarakan oleh sekolah  

 

    

Guru mengikuti kegiatan-kegiatan hari besar 

di sekolah 

 

    

Guru menaati dan mematuhi kebijakan-dan 

kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh 

sekolah 

    

Guru mampu memberikan contoh yang baik 

terhadap peserta didik 

 

    

 Guru mau ditegur oleh peserta didik apabila 

melakukan kesalahan 

    

 



 

 

B. Kedisiplinan Peserta didik 

Indikator Deskripsi 

Nilai 

4 3 2 1 

Ketaatan terhadap tata tertib 

sekolah 

 

Peserta didik datang ke sekolah tepat waktu 

 

    

Peserta didik putra tidak berambut gondrong 

(3,4,5 cm) 

    

Guru memakai seragam yang telah 

ditentukan dari sekolah 

 

    

Peserta diidk  memakai kelengkapan 

seragam (sepatu, kaos kaki, ikat pinggang) 

 

    

Peserta didik memberi keterangan saat tidak 

hadir 

 

    

Peserta didik meminta izin kepada guru 

piket ketika ingin meninggalkan sekolah 

 

    

 Peserta didik mengikuti upacara bendera 

 

    



Ketaatan terhadap kegiatan 

belajar di sekolah 

Peserta didik mengerjakan tugas yang 

diberikan guru saat di sekolah 

Peserta didik tidak meninggalkan jam 

pelajaran sebelum jam pelajaran selesai 

 

    

    

Peserta didik mengikuti kegiatan belajar 

mengajar dengan baik dan tenang 

    

Ketaatan dalam 

mengerjakan tugas-tugas 

pelajaran 

 

 

 

 

 

Ketaatan terhadap kegiatan 

belajar di rumah 

 

 

 

 

 

Peserta didik berperilaku sopan terhadap 

guru, kepala sekolah, dan karyawan 

Peserta didik mengarjakan tugas yang 

diberikan guru saat di sekolah 

 

    

Peserta didik mengerjakan tugas rumah 

 

    

Peserta didik mengerjakan tugas tepat waktu     

Peserta didik mengerjakan PR di rumah 

 

 

    

Peserta didik menyiapkan buku pelajaran     

 



 

Keterangan: 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Cukup Baik 

1 = Kurang Baik



II. Pedoman Angket 

 

Petunjuk pengisian  

1. Bacalah setiap daftar pernyataan dengan teliti 

2.  Semua jawaban tidak ada yang benar dan yang salah sehingga yang 

diharapkan adalah jawaban yang sesungguhnya dari anda 

3. Beri tanda contreng (√ ) pada salah satu pilihan jawaban yang menurut anda 

paling tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada 

4. Ada lima sekala yang digunakan dalam tiap pernyataan yaitu 

SL   = selalu 

SR  = sering 

J   = jarang 

JS   = jarang sekali 

TP   = tidak pernah 

  



No Pernyataan SL SR J JS TP 

A. Pernyataan positif (+)           

1 

Memakai seragam sekolah sesuai dengan hari 

yang sudah ditentukan oleh sekolah 

          

2 

Memakai kelengkapan seragam sekolah 

(sepatu, kaos kaki, ikat pinggang) 

          

3 

Datang ke sekolah tepat waktu ( tak pernah 

terlambat) 

          

4 Masuk ke kelas tepat waktu           

5 Mengerjakan tugas dari guru tepat waktu           

6 Mengikuti upacara bendera           

7 Memberi keterangan saat tidak hadir           

8 

Meminta izin kepada guru piket ketika ingin 

meninggalkan sekolah 

          

9 

Meminta izin kepada guru mata pelajaran 

ketika ingin meninggalkan pelajaran 

          

10 

Melaksanakan tugas piket dengan penuh 

tanggung jawab 

          

11 Mambuang sampah pada tempatnya           

12 

Terlibat dalam kegiatan jumat bersih/jumat 

sehat 

          

13 Membayar SPP tepat waktu           

14 Membayar sumbangan lainnya tepat waktu           



15 

Berbicara sopan pada kepala sekolah, guru, 

karyawan dan teman 

          

 

B. Pernyataan negatif (-)           

1 Datang terlambat atau tidak tepat waktu           

2 Tidak hadir tanpa keterangan           

3 Meninggalkan sekolah tanpa izin           

4 Tidak mengikuti upacara bendera, tanpa alasan           

5 

Tidak hadir dalam kegiatan ekstrakulikuler 

yang dipilihnya 

          

6 Tidak hadir dalam kegiatan pramuka           

7 Tidak mengerjakan tugas dari guru           

8 Tidak mengikuti kegiatan keagamaan           

9 

Menyalahgunakan iuran dana komite sekolah 

dan keuangan sekolah lainnya 

          

10 

Bersikap tidak sopan kepada kepala sekolah, 

guru, karyawan atau siswa lain di lingkunan 

sekolah 

          

11 Membuat surat izin palsu           

12 Makan dikelas pada saat mengikuti pelajaran           

13 Meludah di kelas           



14 

Membawa atau menyulut petasan dan bunyi-

bunyian yang lain dilingkungan sekolah 

          

15 Terlibat perkelahian atau tawuran pelajar           

16 Membawa bacaan, gambar atau VCD porno           

17 

Berurusan dengan senjata tajam, minuman keras 

dan narkoba 

          

18 

Membawa dan menghisap rokok dilingkungan 

sekolah 

          

19 

Terlibat dalam pemerasan, pengancaman dan 

pencurian di lingkungan sekolah 

          

20 Membunag sampah tidak pada tempatnya           

21 Terlibat perjudian atau taruhan dan sejenisnya           

22 

Merusak fasilitas sekolah, mencoret-coret 

tembok dilingkungan sekolah 

          

23 

Membuat gaduh, mengganggu proses KBM 

atau pada saat upacara 

          

24 Melakukan tindakan asusila           

25 Melompat jendela atau pagar sekolah           

26 

Melawan secara fisik terhadap kepala sekolah, 

guru dan karyawan 

          

27 

Membawa VCD / walkman yang tidak berkaitan 

dengan pembelajaran 

          

28 Memalsukan tanda tangan           



29 Mengganti nilai rapor           

30 Menyontek saat ulangan/ujian           

31 Memukul, mencederai teman atau orang lain           

32 

Tidak memakai seragam yang ditentukan 

sekolah 

          

33 Berpakaian seragam tanpa atribut, tidak lengkap           

34 

Berpakaian tidak semestinya ( rok terlalu 

pendek, panjang celana tidak sesuai ketentuan 

          

35 

Celana/baju seragam dicoret-

coret/disobek/tidak dijahit 

          

36 Bertato, ramput disemir, rambut gondrong           

37 Potong rambut gundul           

38 

Memakai gelang, anting, kalung atau aksesori 

lainnya ( bagi siswa putra) 

          

39 

Memakai perhiasan/ aksesoris/bersolek secara 

berlebihan, memakai gelang kaki, tintik lebih 

sepasang ( bagi siswa putri) 

          

40 

Meninggalkan pelajaran tanpa izin guru yang 

bersangkutan 

          

41 Mengotori kelas / lingkungan sekolah           

42 Mencemarkan nama baik sekolah           

43 Tidak melaksanakan tugas piket           



44 

Melalaikan tugas jumat bersih/ jumat sehat/ 

pembinaan wali kelas 

          

45 Lalai mengembalikan barang milik sekolah       

 

DAFTAR GURU SMP HASANUDDIN 10 SEMARANG 

No Nama Guru Mata Pelajaran 

1. Sulis Lestari, S.Pd  

Bahasa Indonesia 
2. Masadah, S.Pd 

3. Sutoyo, S.Pd 

4. Zubaidah, S.Ag  

PAI 
5. Subchan, S.Ag 

6. Umi Kulsum, S. Pd  

Bahasa Inggris 
7. Sindi Setiyadi, S.Pd 

8. Umi Haniva, S.S 

9. Waljiyanti, S.Pd  

PKN 
10. Muhammad Labib, S.Pd 

11. Drs. Waljono, S.Pd  

 

Matematika 12. Yuli Eka Susilaningrum, S.Pd 

13. Millata Haniva, S.Si 

14. Kiswoyono, S.Pd 

15. Intan Izzal Islami, S.Pd 

16. Munadi, B.Sc  

IPA 
17. Didik Supriyanto, Stp 

18. Yahroh Muflihatun, S.Pd 

19. Ali Akbar Nafies, S.E  



20. Abdurrahman Penjasorkes 

21. Kiswoyono, S.Pd 

22. Mubarok, S.Thi  

IPS 
23. Sugiharti, S.E 

24. Lailis Sa’adah, S.Pd 

25. H. Heru Joko Mulyono  

Seni Budaya 
26. Rumaniyah, S.Sn 

27. Muh Klasin, S.Pd  

TIK 
28. Ali Muthohar 

29. Dra. Zuliyati  

Bahasa Jawa 
30. Diah Ayu Setyaningsih, S.Pd 

31. Muh Klasin, S.Pd  

BK/BP 
32. Umi Haniva, S.S 

33. Kukuh Joni Pratomo, S.Pd 

34. Misbakhul Munir, S.Pd.I  

Mapel Ciri Khusus 
35. Thoif Khairus Shafi’ 

36. Umi Hanik, S.Hum 

37. M. Imam Nur Faqih, S.H 
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