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ABSTRAK 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) yang dilakukan kepala sekolah dengan 

bertindak sebagai peneliti di sekolah ini bermula dikarenakan tingginya 

persentase ketidakhadiran guru dan staff pada bulan Agustus 2018. Maka dari itu 

peneliti melaksanakan penelitian ini dalam dua siklus yang dilaksanakan tiap 

siklus selama satu bulan di SDN 018 Sagulung Kota Batam dengan tujuan 

menekan angka ketidakhadiran guru dan staff menggunakan punishment yang 

akan diberikan dari yang terendah berupa teguran hingga tertinggi berupa surat 

perjanjian. Setelah dilaksanakan penelitian ini ditemukan bahwa persentase 

ketidakhadiran menurun, guru yang tidak hadir pada pra siklus adalah 3.14% dari 

25 hari efektif pada bulan Agustus, lalu turun lagi menjadi 2.08% pada siklus I 

dari total 24 hari efektif pada bulan September dan turun lagi menjadi 0,52% dari 

total 27 hari efektif pada siklus II, maka peneliti menyimpulkan penggunaan 

punishment dapat meningkatkan kedisiplinan guru dan staff juga dapat menekan 

ketidakhadiran guru dan staff di sekolah. 

 

Kata Kunci: PTS, Disiplin 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pembelajaran didalam kelas khususnya sekolah dasar sangat membutuhkan 

ketrampilan guru dalam memilih dan menerapkan strategi. Siswa akan merasa 

jemu dan bosan bila selama berjam-jam mereka hanya akan mendengarkan 

penjelasan guru, dan hanya diselingi tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu 

guru dalam ceramah menggunakan metode ceramah dan hasilnya dimungkinkan 

kurang maksimal dan juga bisa mengurangi sifat kekanak-kanakan yang pada 

dasarnya masih senang bermain, selain itu belajar dengan metode konvensional 

dikhawatirkan bisa membentuk sifat individualisme yang kuat pada diri siswa. 

Guru memiliki peranan penting dalam menentukan kuantitas dan pengajaran yang 

dilaksanakan. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan 

secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan 
memperbaiki kualitas mengajarnya. 

Selama ini keterampilan yang dimiliki oleh guru di sekolah dasar sudah 

mencapai hasil yang maksimal terbukti dari rendahnya persentase siswa yang tidak 

tuntas dalam pembelajaran di kelas, walaupun tidak 100% siswa yang mampu 
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mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi yang menjadi kendala dari pembelajaran 

akhir-akhir ini disekolah adalah seringnya guru yang tidak menepati waktu sesuai 

jadwal pembelajaran yang ditetapkan oleh sekolah,salah satu yang paling sering 

terjadi adalah keterlambatan guru memasuki kelas dan seringnya absen yang 

terjadi dengan beberapa alasan yang kurang tepat untuk meminta izin. 

Hal ini membuat timbulnya kesenjangan antara kenyataan dan harapan maka 

diperlukan suatu upaya untuk menuju keadaan yang ideal, maka peneliti mencoba 

melakukan penelitian menggunakan metode pemberian hukuman (punishment) 

terhadap guru-guru yang melanggar aturan yang telah ditentukan oleh sekolah 

dengan akan memberikan teguran dan surat perjanjian apabila sudah mencapai 

batas ketidak hadiran yang ditentukan. 

Berdasarkan fenomena diatas maka Kepala Sekolah berupaya melakukan 

perbaikan dengan membuat penelitian Tindakan sekolah dengan judul “Upaya 

Kepala Sekolah Meningkatkan Disiplin Untuk Mengurangi Ketidakhadiran Guru 

Dengan Memberikan Punishment di SDN 018 Sagulung Kota Batam Tahun 2018” 

 

Rumusan Masalah 

 Bagaimana penerapan metode Punishment dapat meningkatkan kedisiplinan 

guru dan staff di SDN 018 Sagulung kota Batam ?. 

 

Tujuan Penelitian 

 Peningkatan kedisiplinan guru dan staff di SDN 018 Sagulung Kota Batam 

menggunakan metode Punishment. 

 

Manfaat Penelitian 

 Dari rumusan dan tujuan maka manfaat penelitian sebagai berikut : 

1.  Bagi kepala sekolah adalah merupakan wujud nyata kepala sekolah dalam 

memecahkan berbagai masalah disekolah melalui kegiatan penelitian. 

2.  Bagi guru diharapkan dapat menjadi motivasi guru dalam meningkatkan 

kedisiplinan dalam kehadiran. 

3.  Bagi sekolah bisa dijadikan sumbangan dalam mewujudkan budaya sekolah 

yang dapat mendorong keberhasilan dan peningkatan mutu pembelajaran. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Punishment 

 Menurut Djiwandono (2008:144) maksud dari hukuman adalah mencegah 

timbulnya tingkah laku yang tidak baik dan mengingatkan siswa untuk tidak 

melakukan apa yang tidak boleh. 

 Hukuman  merupakan  alat  pendidikan  represif,  disebut  juga  alat 

pendidikan  korektif,  yaitu  bertujuan  menyadarkan  anak  kembali  kepada hal-

hal  yang benar dan/atau  yang tertib. Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi 

suatu perbuatan yang diangap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau suatu 
perbuatan yang dianggap melanggar peraturan. 

 Terkait dengan definisi hukuman (punishment) dalam hubungannya dengan 

pendidikan, Amir Daien Indrakusuma menyatakan bahwa hukuman adalah 

tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga 
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menimbulkan nestapa. Sehingga anak menjadi sadar dan berjanji tidak 

mengulanginya. (Ramayulis. 2010: 256). 

 Kontek pemberian hukuman disini, pemberiannya harus didasari oleh    

kesadaran dari pemberi hukuman dan juga harus bertujuan memberi efek jera. 

Oleh karena itu, jika akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh guru itu 

terjadi karena faktor alam atau yang lain yang   tidak   karena sengaja ditimpakan, 

maka dikatakan hukuman,  juga  tidak  bisa  dikatakan  hukuman  (pedagogik),  

jika  hukuman yang ditimpakan itu karena faktor balas dendam. 

 Berdasarkan seluruh definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa hukuman 

memiliki tujuan perbaikan, bukan balas dendam. Maka dari itu menjatuhkan 

hukuman haruslah secara seksama dan bijaksana. Hukuman yang diberikan kepada 

anak didik adalah hukuman yang edukatif yang berarti pemberian nestapa pada diri 

anak didik akibat dari kesalahan dari perbuatannya atau tingkah laku yang tidak 

sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya. 

 Dari beberapa  pengetian  diatas  dapat  diperoleh suatu  pemahaman bahwa  

yang dimaksud dengan hukuman (punishment) adalah tindakan yang tidak  

menyenangkan diberikan oleh pendidik terhadap anak didik yang telah melakukan 

kesalahan, dengan tujuan agar anak didik tidak akan mengulanginya lagi dan akan 

memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. 

 

Disiplin Kerja 

 Menurut Mangkunegara (2013), disiplin kerja diartikan sebagai pelaksanaan 

manajemen untuk memperteguh pedoman–pedoman organisasi. Kadang–kadang, 

perilaku pekerja dalam organisasi menjadi sangat mengganggu sehingga 

berdampak dengan kinerja yang menurun. Oleh karena itu, kedisiplinan sangat 

diperlukan dalam kondisi seperti itu. Dalam organisasi, masih banyak karyawan 

yang terlambat, mengabaikan prosedur keselamatan, tidak mengikuti petunjuk 

yang telah ditentukam atau terlibat masalah dengan rekan kerjanya. 

 Disiplin adalah mematuhi, menghormati, menghargai, mengikuti dan taat 

terhadap peraturan serta norma–norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis serta siap menerima sanksi–sanksi apabila melanggar. Maka dari itu, 

setiap perusahaan diharapkan memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati dan 

standar yang harus dipenuhi oleh para anggotanya. Disiplin merupakan tindakan 

manajemen untuk mendorong para anggotanya untuk memenuhi tuntutan tersebut. 

 Menurut Hasibun (2015), kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuan tujuannya. Disiplin merupakan fungsi penting 

dalam sebuah organisasi karena semakin baik kedisiplinan karyawan, semakin 

tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Sebaliknya, tanpa disiplin, sulit bagi 

organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan harus diterapkan 

dalam suatu perusahaan karena akan berdampak terhadap kinerja karyawan, 

sehingga mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan dari perusahaan. 

 Sinungang (2008) mengatakan bahwa disiplin tercermin dalam pola tingkah 
laku dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah 

menjadi norma, etika, dan kaidah yang berlaku untuk masyarakat; 

2. Adanya perilaku yang dikendalikan; 
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3. Adanya ketaatan. 

 

Faktor yang mempengaruhi Disiplin Kerja 

 Menurut Hasibuan (2015) pada dasarnya ada indikator yang mempengaruhi 

tingkat kedisiplinan karyawan, di antaranya: 

1. Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. 

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal. Hal ini berarti 

bahwa tujuan atau pekerjaanyang dibebankan kepada karyawan harus sesusai 

dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar karyawan dapat bekerja 

sungguh–sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

2. Teladan pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan. Para pimpinan harus 

memberikan contoh yang baik karena dengan pimpinan yang baik maka 

kedisiplinan karyawan pun akan meningkat. 

3. Balas jasa 

Balas jasa berupa gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan pada 

karyawan. Dengan adanya balas jasa yang cukup, hal itu akan memberikan 

kepuasan bagi karyawan, sehingga apabila kepuasan karyawan tercapai maka 

kedisiplinan akan terwujud dalam perusahaan. 

4. Keadilan 

Keadilan yang dijadikan dasar kebijakan dalam pemberian balas jasa 

atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik. 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan karena sifat 

manusia yang selalu merasa dirinya penting dan meminta diberlakukan secara 

adil dengan manusia yang lain. 

5. Pengawasan melekat 

Pengawasan melekat ini yaitu atasan harus aktif dan turun langsung 

mengawasi perilaku yang dilakukan karyawannya. Hal ini berarti atasan harus 

selalu hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk 

kepada karyawan, apabila ada karyawannya yang mengalami kesulitan. 

Pengawasan melekat merupakan tindakan yang paling efektif dalam 

mewujudkan kedisiplinan kerja para karyawan dalam perusahaan. 

6. Sanksi hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

karyawan. Dengan adanya sanksi hukuman, kemungkinan besar karyawan tidak 

akan melanggar peraturan– peraturan yang berlaku. Berat atau ringan sanksi 

yang diberikan dapat mengubah perilaku para karyawan agar tidak mengulangi 

kesalahan sebelumnya. 

7. Ketegasan 
Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk 

memberikan hukuman kepada setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan 
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sanksi hukuman yang telah ditentukan. Pimpinan yang tegas dalam menerapkan 

hukuman akan disegani dan diakui kepemimpinannya. 

8. Hubungan Kemanusian 

Hubungan kemanusian yang harmonis di antara pegawai ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik di suatu perusahaan. Manajer atau 

pimpinan harus mewujudkan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi, 

vertical maupun horizontal. Hubungan vertical disini yaitu antara karyawan 

dengan pimpinan. Sedangkan hubungan horizontal yaitu antara sesama 

karyawan. Jadi, terciptanya hubungan kemanusian yang serasi akan 

mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. 

 

Jenis–Jenis Disipin Kerja 

 Menurut Mangkunegara (2013), ada beberapa tipe kegiatan kedisiplinan, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakan pegawai 

mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku di perusahaan. 

2. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan pegawai dalam 

menyatukan suatu peraturan dan menggerakan untuk tetap mematuhi peraturan 

sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian Tindakan 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Sekolah (PTS). Penelitian tindakan sekolah merupakan “(1) penelitian 

partisipatoris yang menekankan pada tindakan dan refleksi berdasarkan 

pertimbangan rasional dan logis untuk melakukan perbaikan terhadap suatu 

kondisi nyata; (2) memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan; 

dan (3) memperbaiki situasi dan kondisi sekolah / pembelajaran secara praktis” 

(Depdiknas, 2008 : 11-12). 

 Secara singkat, PTS bertujuan untuk mencari pemecahan permasalahan 

nyata yang terjadi di sekolah-sekolah, sekaligus mencari jawaban ilmiah 

bagaimana masalah-masalah tersebut bisa dipecahkan melalui suatu tindakan 

perbaikan. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tindakan ini ialah pendekatan 

kualitatif. Artinya, penelitian ini dilakukan karena ditemukan permasalahan 

rendahnya tingkat kedisiplinan guru dalam kehadiran di sekolah dan dikelas pada 

proses kegiatan belajar mengajar. Permasalahan ini ditindaklanjuti dengan cara 

menerapkan sebuah model pembinaan kepada guru berupa penerapan Punishment 

yang dilakukan oleh kepala sekolah, kegiatan tersebut diamati kemudian dianalisis 

dan direfleksi. Hasil revisi kemudian diterapkan kembali pada siklus-siklus 
berikutnya. 

 Kegiatan penelitian tindakan sekolah ini, terdiri atas beberapa tahap, yaitu : 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 
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3. Pengamatan 

4. Refleksi 

 Langkah-langkah penelitian tindakan sekolah dapat digambarkan seperti 

gambar dibawah ini : 

 

Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 018 Sagulung Kota Batam. Waktu 

penelitian si bulan September – Oktober 2018. Subjek penelitian tindakan sekolah 

ini adalah guru-guru di SDN 018 Sagulung Kota Batam, sejumlah 14 orang guru, 

terdiri atas 9 orang guru PNS, dan 5 orang guru Non PNS. 

 

Tindakan 

 Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemberian punishment 

kepada guru dalam kehadiran di sekolah dan dikelas dalam proses pembelajaran 

oleh kepala sekolah. Diharapkan dengan pemberian punishment yang diberikan 

oleh kepala sekolah akan terjadi perubahan atau peningkatan kedisiplinan guru. 

Karena keterbatasan waktu, penelitian tindakan sekolah ini hanya dilaksanakan 

sebanyak dua siklus. Masing-masing siklus dilaksanakan selama satu bulan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dari penelitian tindakan sekolah ini adalah melalui 

data kualitatif yang diperoleh dari observasi, pengamatan, maupun wawancara. 

1. Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dari informan secara 

langsung. Dalam melakukan wawancara dipergunakan pedoman wawancara 

yang terbuka. 

2. Pengumpulan data sekunder 

Teknik ini digunakan untuk mengumpul data sekunder melalui 

dokumen-dokumen tertulis yang diyakini integritasnya karena mengambil dari 

berbagai sumber yang relevan dengan penelitian. Pengambilan sumber yang 

bersifat sekunder ini dapat diperoleh dari hasil dialog bersama kolaborator, data 

base sekolah, dan lain-lain. 

3. Observasi atau pengamatan 

Observasi digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan 

pengumpulan dokumentasi, terutama dalam lingkup masalah penelitian, antara 

lain mengamati impelementasi kebijakan yang berkaitan dengan kedisiplinan 

guru dalam kehadiran di sekolah dan dikelas pada kegiatan belajar mengajar. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pra Siklus 

 Sebelum dilaksanakannya siklus I, peneliti melakukan rapat yang dilakukan 
untuk memberitahukan kepada para guru tentang akan diadakannya metode 

punishment untuk meningkatkan disiplin guru dan staff di sekolah dalam rapat ini 

peneliti sebagai kepala sekolah juga menjabarkan persentase kehadiran guru pada 

31 Januari 2018, dalam hal tersebut peneliti menjabarkan persentase 



Jurnal Mitra Pendidikan                                     Volume VI, Nomor 1, Januari 2019 

 

Nurmala   61 

ketidakhadiran guru di SDN 018 secara keseluruhan baik dari sakit, izin, alfa pada 

bulan januari, berikut persentase ketidakhadiran guru pada bulan Agustus 2018 : 

Tabel 1. Persentase Ketidakhadiran Guru Pra Siklus 

No 
Jumlah 

Guru 

Jumlah 

Ketidakhadiran 

Jumlah Hari 

Efektif 
Persentase 

1 14 11 27 3.14% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

 Dari data pada tabel di atasa dapat dilihat bahwa dalam bulan agustus 

persentase ketidahadiran dalam satu bulan yaitu 3.14% dari total 27 hari efektif 

dalam pembelajaran selama bulan Agustus 2018, hal ini sudah mencakup 

ketidakhadiran tanpa keterangan, peneliti berniat untuk menekan jumlah ketidak 

hadiran dengan menggunakan metode punishment yang mana akan dilakukan 

melakui siklus I dan Siklus II, Berikut hasil dari penelitian pada siklus I. 

 

Siklus I 

 Langkah-langkah kegiatan penyelesaian masalah (tindakan). Langkah-

langkah yang diambil peneliti dalam melakukan tindakan antara lain adalah 

melakukan sosialisasi kepada para guru mengenai penelitian yang akan 

dilaksanakan, serta menyampaikan tujuan dari penerapan tindakan yang dilakukan 

oleh peneliti. Kepada para guru disampaikan mengenai penerapan Punishment 

yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Mengidentifikasi warga sekolah dan 

atau pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penyelesaian 

masalah/menghadapi tantangan/melakukan tindakan. Peneliti melakukan 

identifikasi siapa saja yang dilibatkan dalam penelitian ini. Pihak-pihak yang 

dilibatkan dalam penelitian ini adalah : Guru dan Staff di sekolah. 

 Pengamatan atau observasi dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

lembar observasi selama satu bulan (satu siklus), untuk semua guru dan staff yang 

berjumlah 14 orang. Selama pengamatan peneliti dibantu atau berkolaborasi 

dengan guru piket. Pengamatan oleh peneliti meliputi Kehadiran guru 

disekolah,dari hasil pengamatan serta rekap dari tingkat ketidakhadiran guru 

masuk ke kelas pada siklus I dapat dilihat pada Tabel 4.2 Tingkat Ketidakhadiran 

guru pada Siklus I bulan September. 

Tabel 2. Persentase Ketidakhadiran Guru Siklus I 

No 
Jumlah 

Guru 

Jumlah 

Ketidakhadiran 

Jumlah Hari 

Efektif 
Persentase 

1 14 7 24 2.08% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

 Dari Tabel dapat dilihat persentase ketidak hadiran guru menurun menjadi 

2.08% dari total 24 hari efektif pada bulan September 2018, persentase 

ketidakhadiran guru disekolah telah menurun tetapi peneliti tetap memutuskan 

melakukan penelitian pada siklus II untuk melihat perkembangan dan keberhasilan 

penelitian. 

 

Siklus II 

 Dari hasil pada siklus pertama, pada siklus II ini peneliti membuat lembar   

pengamatan kehadiran guru dan kegiatan mengajar guru di setiap kelas. Dalam 
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lembar pengamatan itu, telah dibuat daftar guru.Berkordinasi dengan petugas piket 

yang setiap hari. Petogas piket akan mengedarkan daftar hadir guru agar dapat 

melihat tingkat kehadiran guru disetiap kelas .Guru yang terlambat lebih dari 15 

menit, dianggap tidak hadir dan diberi tanda silang.  

 Pengamatan atau observasi dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

lembar observasi selama satu bulan (satu siklus), untuk semua guru yang 

berjumlah 14 orang. Selama pengamatan peneliti dibantu atau berkolaborasi 

dengan guru piket. Pengamatan oleh peneliti meliputi Kehadiran guru disekolah. 

Dari hasil pengamatan serta rekap dari tingkat ketidakhadiran guru masuk ke kelas 

pada siklus II dapat dilihat pada Tabel 4.3 bulan Oktober 2018 berikut : 

Tabel 3. Persentase Ketidakhadiran Guru Siklus II 

No 
Jumlah 

Guru 

Jumlah 

Ketidakhadiran 

Jumlah Hari 

Efektif 
Persentase 

1 14 2 27 0.52% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

 Dari tabel diatas didapat persentase guru yang tidak hadir menurun 

drastismenjadi 0,52% dari total 27 hari efektif di bulan Oktober 2018, 

dibandingkan siklus I yaitu 2.08% pada bulan September. Jadi peneliti 

berkesimpulan penelitian dihentikan dan tidak ada lagi melakukan tindakan untuk 

siklus berikutnya. 

 

Pembahasan 

 Setelah melakukan Siklus I dan Siklus II peneliti mendapat kesimpulan 

bahwa pemberian hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan guru di SDN 018 

Sagulung Kota Batam dalam mengurangi jumlah ketidakhadiran mengalami 

kemajuan dimana persentase ketdakhadiran menurun di tiap bulan pelaksanaan 

penelitian.Dari hasil pengamatan serta rekap dari tingkat ketidakhadiran guru 

dapat dilihat pada Grafik 1 berikut : 

Grafik 1. Rekapitulasi Ketidakhadiran Guru 
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Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

 Dari Grafik dapat dilihat Setelah melakukan Siklus I dan Siklus II didapat 

Persentase ketidakhadiran guru menurun, guru yang tidak hadir pada pra siklus 

adalah 3.14% dari 25 hari efektif pada bulan agustus, lalu turun lagi menjadi 

2.08% pada siklus I dari total 24 hari efektif pada bulan september, dan turun lagi 

menjadi 0,52% dari total 27 hari efektif pada siklus II. 
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 Karena terjadi penurunan yang cukup signifikan maka dapat disimpulkan 

bahwa pemberian punishment dapat meningkatkan kedisiplinan guru dalam 

terutama dalam ketidakhadiran guru dan staff di SDN 018 Sagulung Kota Batam. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

pemberian punishment dapat meningkatkan kedisiplinan untuk mengurangi 

ketidakhadiran guru di SDN 018 Sagulung Kota Batam. Persentase ketidakhadiran 

guru menurun, guru yang tidak hadir pada pra siklus adalah 3.14% dari 25 hari 

efektif pada bulan agustus, lalu turun lagi menjadi 2.08% pada siklus I dari total 24 

hari efektif pada bulan september, dan turun lagi menjadi 0,52% dari total 27 hari 

efektif pada siklus II. 

 

Saran 

 Dikarenakan penelitian iniberhasil peneliti merapkan di SDN 018 Sagulung 

Kota Batamr. Peneliti ini memberi saran sebagai berikut : 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah disarankan membuat suatu terobosan dalam rangka 

memajukan sekolah berupa pemberian hukuman untuk meningkatkan 

kedisiplinan guru kehadiran di sekolah. 

2. Kepada Guru 

Guru diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam kehadiran di 

sekolah sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. 
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