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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatkan nilai karakter disiplin 

siswa melalui penciptaan iklim kelas kondusif di kelas IVA SD Negeri 13/I Muara 

Bulian. Subjek penelitian ini adalah  siswa kelas IVA SD Negeri 13/I Muara Bulian 

yang berjumlah 24 orang, dimana 14  siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki pada 

semester genap Tahun Ajaran 2016/2017.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Tindakan 

penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penciptaan iklim kelas kondusif yang 

dilakukan secara berdaur atau bersiklus untuk mencapai kriteria keberhasilan dalam 

penelitian. Dimana setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari 

tahun ajaran 2016/2017. Indikator disiplin belajar yang diobservasi yaitu (1) Tidak 

menggunakan waktu belajar untuk main-main, (2) Tidak izin keluar sebelum 

pembelajaran selesai, (3) Mendengarkan penjelasan guru dengan baik, (4) Mengerjakan 

tugas yang diberikan guru sesuai petunjuk pengerjaan, (5) Mengumpulkan tugas tepat 

waktu, (6) Membantu teman yang kesulitan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tindakan penciptaan iklim 

kelas kondusif diantaranya pengaturan ruangan kelas, pengaturan waktu, 

pengelompokkan siswa, pelaksanaan piket sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Dari 

penerapan tindakan penciptaan iklim kelas kondusif yang sudah diterapkan tersebut 

dapat dilihat bahwa hasil observasi disiplin siswa pada siklus 1 sampai dengan siklus 3 

terjadi peningkatan. Setelah penerapan penciptaan iklim kelas kondusif pada siklus 1 

dengan menggunakan mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia belum 

sepenuhnya siswa mencapai kriteria ketuntasan dengan skor 75. Pada perbaikan di 

siklus ke-2 penciptaan iklim kelas kondusif berjalan dengan efektif. Dengan data bahwa 

ketuntasan kelas mencapai angka 78%. Terdapat peningkatan di setiap pertemuan siklus 

1,2 dan 3 dengan jenjang, 46, 51, 78, 78, 86 dan 85. 
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Terbukti terdapat peningkatan yang baik setelah diterapkan penciptaan iklim 

kelas kondusif di siklus ke-2 dengan mencapai kategori “baik” dengan kriteria 

keberhasilan kelas 75. Hal ini membuktikan bahwa tindakan penciptaan iklim kelas 

kondusif dapat meningkatkan nilai karaker disiplin siswa. 

 

I   PENDAHULUAN 

Sekolah merupakan salah satu komponen utama dalam kehidupan seorang anak 

selain keluarga dan lingkungan sekitar mereka. Secara umum sekolah merupakan 

tempat dimana seorang anak di stimulasi untuk belajar di bawah pengawasan guru. 

Sekolah juga tempat yang signifikan bagi siswa dalam tahap perkembangannya dan 

merupakan sebuah lingkungan sosial yang berpengaruh bagi karakter dan perilaku 

mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, Pendidikan karakter merupakan hal penting 

yang harus mendapat perhatian dalam proses pendidikan. 

Pentingnya pelaksanaan pendidikan karakter diharapkan akan muncul karakter-

karakter yang baik lainnya dalam diri manusia. Karakter sendiri merupakan sifat 

kejiwaan atau tabiat seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Negara 

Kesatuan Republik Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur segala yang 

berkaitan dengan dunia pendidikan. Salah satunya adalah Undang-undang No. 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 Undang-Undang tersebut 

menyebutkan bahwa, “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. 

Pengelolaan kelas yang baik merupakan bagian terpenting dari kegiatan 

pembelajaran seorang guru. Berdasar Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang 

kompetensi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru untuk kompetensi 

penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, disebutkan bahwa guru harus 

melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan. 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas yang dimaksudkan tersebut merupakan bagian dari 

penciptaan iklim kelas. 

Menurut Muhtadi (2014:3), menyatakan bahwa “Iklim kelas adalah kondisi 

lingkungan kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas 

merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara 

guru-siswa, siswa-guru dan siswa-siswa.” 

Lingkungan belajar yang kondusif mendorong terjadinya proses belajar yang 

intensif dan efektif. Strategi belajar apapun yang digunakan guru akan menjadi tidak 

efektif jika  tidak didukung dengan iklim dan kondisi kelas yang kondusif. Di kelas 

segala aspek pendidikan pengajaran bertemu dan berproses. Guru dengan segala 

kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan sifat-sifat individualnya, 

kurikulum dengan segala komponennya, materi pelajaran dengan segala pokok 

bahasannya, media dengan segala coraknya bertemu, berpadu dan berinteraksi dikelas. 

Oleh sebab itu sudah selayaknya kelas dikelola dengan  baik, profesional dan harus  

berlangsung terus  menerus. 
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Penciptaan suasana dan kondisi kelas yang belum tertib dan kondusif saat proses 

pembelajaran merupakan salah satu hal yang tampak dalam pengamatan sebagai wujud 

kedisiplinan belajar siswa dalam proses pembelajaran di kelas yang belum tercipta. 

Contohnya peserta didik masih sering ribut dan main-main saat proses pembelajaran 

sedang berlangsung, datang ke sekolah tidak tepat waktu, tidak membuat PR, mengulur-

ngulur waktu untuk masuk setelah jam istirahat selesai, mengumpulkan tugas tidak tepat 

waktu, tidak menghargai teman yang sedang maju di kelas menyampaikan pendapatnya, 

dan siswa sering izin keluar kelas. Selain itu, kemampuan peserta didik di dalam 

memahami pentingnya disiplin juga sangat kurang. Hal ini disebabkan antara lain : (1) 

Guru terlalu mengedepankan ranah kognitif (pengetahuan) di bandingkan afektif (sikap) 

siswa. (2) Kurangnya keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran, serta siswa 

cenderung cepat bosan dalam mengikuti pelajaran yang berdampak pada rendahnya 

kemauan belajar siswa. (3) Kurangnya kreatifitas guru untuk menciptakan suasana kelas 

yang dapat membangkitkan semangat belajar siswa. (4) Guru tidak tegas dalam 

membuat aturan dan tata tertib di kelas. 

Permasalahan ini mengacu kepada karakter disiplin siswa. Oleh sebab itu, peneliti 

bermaksud untuk memperbaiki iklim atau suasana pembelajaran yang selama ini 

diterapkan oleh guru pengampu di kelas IVA SD Negeri 13/I Muara Bulian, dengan 

maksud agar terjadinya peningkatan yang signifikan di dalam karakter disiplin siswa. 

Berdasarkan dari uraian di atas peneliti ingin menciptakan iklim kelas kondusif 

untuk meningkatkan karakter disiplin siswa. Karena tindakan ini memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : (1) Suasana pembelajaran di kelas, tenang, jauh dari kegaduhan dan 

kekacauan. (2) Adanya hubungan yang akrab, penuh pengertian, dan rasa kekeluargaan 

antara warga sekolah. (3) Di sekolah tampak adanya sikap mendahulukan kepentingan 

sekolah daripada kepentingan pribadi. (4) Semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib. 

(5) Siswa mendapat perlakuan adil. (6) Di dalam kelas dapat dilihat adanya aktvitas 

belajar mengajar yang tinggi. (7) Siswa aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang pelajaran yang kurang dipahami. (8) Siswa saling  menghargai satu sama 

lainnya, dan terhadap gurunya siswa memiliki rasa hormat yang tinggi. (9) Meja dan 

kursi serta perlengkapan lainnya, yang terdapat di kelas senantiasa ditata dengan rapi 

dan dijaga kebersihannya. (10) Siswa ikut merawat kebersihan perabot sekolah dan 

kebersihan ruang kelas yang penugasannya dilakukan secara bergilir 
  

II  KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakter 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Wibowo, 2013:8) menyatakan bahwa 

“karakter” diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, 

angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik.” 

 “Karakter tersususun dari tiga bagian yang saling berhubungan, yaitu moral 

knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral behavior 

(perilaku moral). Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan tentang kebaikan 

(knowing the good), keinginan terhadap kebaikan (desiring the good), dan berbuat 

kebaikan (doing the good)” (Fadillah, 2013:21). Dalam hal ini diperlukan pembiasaan 

dalam pemikiran, pembiasaan dalam hati, dan pembiasaan dalam tindakan. Dalam 

konteks kebangsaan pembangunan karakter diorientasikan pada tiga tataran besar yaitu 

untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, untuk menjaga keutuhan Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk membentuk manusia dan masyarakat 

Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat. 

 

2.2 Disiplin Belajar 

Kata disiplin berasal dari bahasa latin, yaitu disciplina dan discipulus  yang berarti 

pemerintah dan peserta didik, (Wiyani 2013:158). Sedangkan menurut Soegeng (dalam 

Tu’u, 2004:30) “mengartikan disiplin sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban”. Dari pendapat beberapa ahli tersebut, 

disiplin dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau pernyataan yang dibuat oleh 

siswa sendiri atau bersama-sama dengan guru untuk ditaati dalam proses pembelajaran. 

Dengan disiplin ini diharapkan siswa bersedia untuk mengikuti peraturan tertentu yang 

telah disepakati. 

Menurut Mahmud (2012:61) belajar merupakan perubahan prilaku sebagai pola-

pola respon yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan 

kecakapan. Belajar juga dapat diartikan sebuah perubahan tingkah laku yang menetap 

sebagai hasil dari pengalaman.  

Dari beberapa pengertian mengenai disiplin dan belajar, maka dapat disimpulkan 

bahwa disiplin belajar merupakan perubah tingkah laku yang mencakup perubahan 

berfikir, sikap, dan tindakan yang menunjukkan nilai ketaatan dan keteraturan dalam 

proses pembelajaran berdasarkan ketentuan atau aturan yang telah di sepakati bersama 

dengan maksud agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Menurut Slameto (2010:134), ada beberapa macam disiplin belajar yang 

hendaknya dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatan belajar di sekolah yaitu: 
1. Disiplin peserta didik masuk sekolah  

Disiplin peserta didik dalam masuk sekolah adalah keaktifan, kepatuhan dan 

ketaatan dalam masuk sekolah. Dapat diartikan, peserta didik dapat dikatakan 

disiplin masuk sekolah jika peserta didik selalu aktif masuk sekolah atau masuk 

kelas tepat waktu, tidak pernah terlambat serta tidak pernah membolos setiap 

harinya. 

2. Disiplin siswa dalam mengerjakan tugas  

Mengerjakan tugas merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam belajar yang 

dilakukan di dalam maupun di luar jam pelajaran sekolah. Tujuan dan pemberian 

tugas biasanya untuk menunjang pemahaman dan penguasaan mata pelajaran yang 

disampaikan di sekolah agar siswa berhasil dalam belajarnya.  

3. Disiplin peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah  

Disiplin peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah menuntut 

adanya keaktifan, keteraturan, ketentuan dan ketertiban dan mengikuti proses 

pembelajaran yang terarah pada suatu tujuan belajar.  

 

Dari beberapa teori para ahli mengenai disiplin belajar tersebut, Tu’u (2004:91) 

dalam penelitian mengenai disiplin belajar mengemukakan bahwa indikator yang 

menunjukan pergeseran/perubahan hasil belajar siswa sebagai kontribusi mengikuti dan 

menaati peraturan adalah meliputi: dapat mengatur waktu belajar di rumah, rajin dan 

teratur belajar, perhatian yang baik saat belajar di kelas, dan ketertiban diri saat belajar 

di kelas. Sedangkan menurut Syafrudin dalam jurnal Edukasi (2012: online) membagi 

indikator disiplin belajar menjadi empat macam, yaitu: 1) ketaatan terhadap waktu 

belajar, 2) ketaatan terhadap tugas-tugas pelajaran, 3) ketaatan terhadap penggunaan 

fasilitas belajar, dan 4) ketaatan menggunakan waktu datang dan pulang. 

Dari berbagai indikator yang telah di jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa 

indikator disiplin belajar dalam penelitian ini antara lain: Disiplin dalam mengikuti 
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proses pembelajaran di kelas dengan aktif, tertib, dan teratur sesuai dengan ketentuan 

untuk mencapai tujuan belajar meliputi: tidak menggunakan waktu belajar untuk main-

main, tidak izin keluar sebelum pembelajaran selesai, dan mendengarkan penjelasan 

guru dengan baik. Disiplin dalam mengerjakan tugas di sini berupa tugas kelompok 

yang meliputi: mengerjakan tugas yang diberikan guru sesuai petunjuk pengerjaan, 

mengumpulkan tugas tepat waktu dan membantu teman yang kesulitan. 

 

2.3 Pentingnya Disiplin Belajar 
Disiplin dianggap penting karena dengan disiplin khususnya disiplin saat proses 

pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar siswa yang nyaman, tertib/teratur dan dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Menurut Tu’u (2004:37) disiplin itu penting 

karena alasan berikut ini : 
1. Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa berhasil dalam belajarnya, 

2. Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas, menjadi kurang kondusif bagi 

kegiatan pembelajaran, 

3. Orang tua senantiasa berharap di sekolah anak-anak dibiasakan dengan norma-norma, nilai 

kehidupan dan disiplin. 

4. Disiplin merupakan jalan bagi siswa utuk sukses dalam belajar dan kelak ketika bekerja. 

 

Disiplin merupakan salah satu karakter yang akan mempengaruhi perkembangan 

karakter lainnya seperti tanggung jawab. Jika disiplin belajar siswa rendah maka akan 

berpengaruh terhadap perkembangan karakter lain yang ada pada diri siswa. Misalnya 

saja seperti disiplin dalam maju kedepan kelas menyampaikan pendapat sebagai 

perwakilan dari kelompok. Jika siswa tidak disiplin dalam menyampaikan pendapatnya, 

maka akan berdampak buruk untuk perkembangan karakter lainnya seperti sopan 

santun, tidak menghormati orang lain, dan sebagainya. Maka disiplin memiliki fungsi 

sebagai berikut : 
a. Menata kehidupan bersama 

b. Membangun kepribadian 

c. Melatih kepribadian yang baik 

d. Pemaksaan 

e. Hukuman 

f. Menciptakan lingkungan yang kondusif (dalam Tu’u, 2004:38-44). 

 

Selain memiliki fungsi sebagai beberapa hal yang telah dijelaskan. Disiplin 

belajar juga dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ngalin Purwanto (dalam 

Sancorella, 2012:3) faktor -faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua 

golongan (1) faktor yang ada pada diri individu (internal), dan (2) faktor yang ada di 

luar individu atau faktor sosial (eksternal) . Yang termasuk faktor individual antara lain: 

faktor kematangan, pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. 

Sedangkan yang termasuk faktor sosial antara lain faktor keluarga, keadaan rumah 

tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar 

mengajar, lingkungan, dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. 

 

2.4 Iklim Kelas Kondusif 

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi belajar 

antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid lainnya. Berhasil tidaknya 

suatu interaksi proses pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari 

guru sendiri, siswa, fasilitas penunjang maupun iklim atau suasana pembelajaran yang 

diciptakan guru didalam kelas tersebut. 
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Menurut Wiyani (2013:186) menyatakan bahwa iklim kelas adalah suasana atau 

keadaan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Sedangkan menurut Tarmidi (dalam Sari, 2013:20) iklim kelas adalah segala situasi 

yang muncul akibat hubungan antara guru dan peserta didik atau hubungan antara 

peserta didik yang menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar 

mengajar.  

Dari beberapa pengertian iklim kelas diatas, dapat disimpulkan bahwa iklim kelas 

merupakan suasana pembelajaran yang muncul akibat hubungan antara guru dan siswa 

di dalam kelas yang mempengaruhi proses belajar mengajar. 

 

2.3.2 Ciri-ciri Iklim Kelas Kondusif 

Tinjauan tentang iklim kelas (class climate) terbagi dalam beberapa suasana. 

Menurut Sari (2013:20) menyatakan bahwa ada tiga jenis suasana yang dihadapi siswa 

dalam proses pembelajaran di sekolah berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam 

mengajarkan materi pelajaran. 
1. Iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. 

Suasana dengan sikap guru yang otoriter terjadi apabila guru menggunakan 

kekuatannya untuk mencapai tujuan tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi 

anak, khususnya perkembangan pribadinya. Dengan hukuman dan ancaman anak 

dipaksa untuk menguasai bahan pelajaran yang dianggap perlu untuk ujian dan masa 

depan.  

2. Iklim kelas  dengan  sikap guru yang  permisif. 

Suasana  kelas dengan sikap guru yang permisif ditandai dengan membiarkan anak 

berkembangan dalam kebebasan tanpa banyak tekanan frustasi, larangan, perintah atau 

paksaan. Pelajaran selalu dibuat menyenangkan. Guru tidak  menonjolkan dirinya dan 

berada dibelakang untuk memberi bantuan bila dibutuhkan. Sikap ini mengutamakan 

perkembangan pribadi anak khususnya dalam aspek emosional, agar anak bebas dari 

kegoncangan jiwa dan menjadi anak yang dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya.  

3. Iklim kelas dengan sikap guru yang nyata. 

Suasana kelas dengan suasana guru yang nyata ditandai dengan adanya kebebasan 

anak yang disertai dengan pengendalian. Anak-anak diberi kesempatan yang cukup 

untuk bermain bebas tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Dilain pihak anak diberi 

tugas sesuai petunjuk dan pengawasaan guru. 

 

Ciri-ciri kelas yang memiliki iklim yang baik menurut Moedjiarto (dalam Sari, 

2013:21) adalah sebagai berikut:  

1. Suasana pembelajaran dikelas, tenang, jauh dari kegaduhan dan kekacauan.  

2. Adanya hubungan yang akrab, penuh pengertian, dan rasa kekeluargaan antara warga 

sekolah. 

3. Disekolah tampak adanya sikap mendahulukan kepentingan sekolah  dan kepentingan 

banyak, sedangkan kepentingan pribadi mendapatkan tempat yang paling belakang.  

4. Semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, dilaksanakan dan dilakukan dengan 

penuh tanggungjawab dan merata.  

5. Siswa mendapat perlakuan adil, tidak dibeda-bedakan antara yang miskin dan kaya, 

pandai dan yang lamban berfikir, semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk 

berprestasi sebaik-baiknya.  

6. Didalam kelas dapat dilihat adanya aktvitas belajar mengajar yang tinggi.  

7. Siswa aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran yang kurang 

dipahami, sedangkan guru dengan senang hati senantiasa bersedia menjawabnya. 

Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dengan bijaksana guru meminta 

waktu untuk mencari data dan informasi lebih lanjut.  

8. Siswa saling  menghargai satu sama lainnya, dan terhadap gurunya siswa memiliki rasa 

hormat yang tinggi.  
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9. Meja dan kursi serta perlengkapan lainnya, yang terdapat di kelas senantiasa ditata 

dengan rapi dan dijaga kebersihannya.  

10. Siswa ikut merawat kebersihan perabot sekolah dan kebersihan ruang kelas yang 

penugasannya dilakukan secara bergilir.  
 

2.3.3 Tujuan Penciptaan Iklim Kelas 

Iklim kelas yang kondusif sangat penting untuk  diciptakan agar tujuan akan 

tercapainya hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa dan antar siswa, suasana 

pembelajaran yang sejuk, menyenangkan, tenang tanpa permusuhan, atmosfir belajar 

yang penuh kebermaknaan serta suasana pembelajaran di kelas yang tidak kaku dapat 

diwujudkan. Depdikbud (dalam Sari, 2013:23) mengemukakan tujuan penciptaan iklim 

kelas yang kondusif yaitu:  

1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai 

kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuannya semaksimal mungkin. 

2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi 

belajar.  

3. Menyediakan dan mengatur fasilitas perabot belajar yang mendukung dan 

memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan 

intelektual dalam kelas. 

 

2.3.4 Penerapan Penciptaan Iklim Kelas Kondusif 

Iklim kelas adalah suasana dan kondisi kelas dalam hubungannya dengan kegiatan 

pembelajaran. Iklim kelas juga merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola 

interaksi atau komunikasi antara guru-siswa, siswa-guru dan siswa-siswa. Iklim kelas 

yang tidak kondusif akan berdampak negatif terhadap proses pembelajaran dan sulitnya 

tercapai tujuan pembelajaran, siswa akan merasa gelisah, resah, bosan dan jenuh. 

Sebaliknya dengan iklim kelas yang kondusif dan menarik dapat dengan mudah 

mencapai tujuan pembelajaran, dan proses pembelajaran yang dilakukan menyenangkan 

bagi peserta didik. Tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan 

belajar mengajar agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. 

Menurut Partin (dalam Susanti, 2016:15) Tindakan dalam persiapan mengajar 

siswa didalam menciptakan iklim kelas kondusif yaitu : 
a. Kreatif dalam mengatur ruang kelas. Guru tidak perlu terpaku pada letak 

tradisional/konvensional dimana segala sesuatunya tersusun dalam segi empat. 

b. Saat melakukan kegiatan dengan kelompok-kelompok kecil, tempatkan kursi pada 

setiap kelompok, sehingga setiap kelompok membelakangi kelompok lain. 

c. Agar ruangan tetap rapi. Membiasakan siswa untuk membersihkan dan merapikan kelas 

sebelum dan setelah kegiatan belajar mengajar usai. 

d. Gunakan poster, dekorasi, lambang, tanda, artefak, dan tampilan yang menciptakan 

suasana terbuka. 

e. Sebelum kelas dimulai, lakukan pemeriksaan terhadap ruangan kelas untuk melihat 

kerusakan-kerusakan yang terjadi maupun kotoran-kotoran yang tidak tampak. 

Sedangkan menurut Pidarta  (dalam Nusi, 2014:11) menyatakan bahwa Iklim 

Kelas adalah rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan 

organisasi kelas yang efektif, yaitu meliputi : tujuan pengajaran, pengaturan waktu, 

pengaturan ruangan dan peralatan serta pengelompokkan siswa dalam belajar. 

Dari berbagai tindakan yang telah di jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa 

indikator di dalam penciptaan iklim kelas kondusif penelitian ini, yaitu : 1) Pengaturan 
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ruangan kelas, 2) Pengaturan waktu, 3) Pengelompokkan siswa, 4) Pelaksanaan piket 

sebelum dan sesudah kegiatan belajar. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Upaya yang diperlukan siswa dalam meningkatkan kedisiplinannya sangat 

dipengaruhi oleh kinerja dan kreativitas guru didalam mengatur suasana kelas. 

Kedisiplinan siswa tidak akan tercipta apabila kegiatan pembelajaran masih terfokus 

pada materi saja, dan mengabaikan sikap disiplin siswa. Hal ini menjadi indikator 

perlunya upaya untuk membantu siswa agar terjadi peningkatan kedisiplinan di dalam 

proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berpikir 

 

 Dari kerangka berpikir di atas pada kondisi awal guru belum menciptakan iklim 

kelas kondusif mengakibatkan disiplin siswa belum terlihat secara signifikan. 

Barulah peneliti memberikan tindakan, tindakan tersebut peneliti lakukan dengan 

menciptakan iklim kelas kondusif. 

Penerapan tindakan ini dilakukan dengan menerapkan penciptakan suasana kelas 

kondusif dengan mengacu kepada indikator iklim kelas kondusif, pada bagan 

siklus N ditujukan untuk persiapan apabila siklus sebelumnya tidak mengalami 

peningkatan seperti apa yang peneliti ingingkan. Pada kondisi akhir bagan, 

penciptaan iklim kelas kondusif diduga dapat meningkatkan disiplin belajar siswa 

dengan seluruh rentetan langkah-langkah pada kerangka berpikir. 

 

2.3 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis tindakan dalam penelitian 

ini adalah penciptaan iklim kelas kondusif dapat meningkatkan nilai karakter disiplin 

siswa kelas IVA SD Negeri 13/I Muara Bulian. 

Kondisi 

awal 

 

aw 

Tindakan 

 

aw 

Kondisi 

akhir 

 

aw 

Guru belum 

menciptakan 

iklim kelas 

kondusif 

Guru 

menciptakan 

iklim kelas 

kondusif 

 

Kurangnya disiplin 

siswa dalam belajar 

Siklus 1 : 

Menciptakan suasana 

kelas kondusif sesuai 

dengan indikator iklim 

kelas kondusif 

Diduga dengan menciptakan iklim kelas kondusif 

dapat meningkatkan disiplin belajar siswa 

Siklus n. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini yaitu siswa kelas IVA SD Negeri 13/I Muara bulian. 

Jumlah siswa pada kelas ini yaitu sebanyak 24 orang yang terdiri dari 14 orang siswa 

perempuan dan 10 siswa laki-laki. Adapun peneliti mengadakan penelitian dengan 

subjek siswa kelas IVA ini dikarenakan siswa kelas memiliki banyak permasalahan 

yang sebagian besar siswanya kurang memiliki karakter disiplin di dalam proses 

pembelajaran yang sedang diberikan oleh guru. Maka dari itu, peneliti berpikir 

bagaimana cara membuat siswa akan terlatih untuk bersikap disiplin didalam kelas. 

Objek pada penelitian adalah variabel pada penggunaan iklim kelas kondusif yang 

bertujuan untuk memecahkan masalah pada tingkat kedisiplinan yang rendah. 

 

3.2 Waktu dan tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 13/I Muara Bulian pada semester genap 

dari bulan Januari sampai Februari 2017. Penelitian ini akan menyesuaikan jam aktif 

proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

 

3.1 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan secara bersiklus. Dimana setiap siklusnya terdiri dari 

empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

3.3.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peneliti dan guru kolaborator akan melakukan 

kegiatan meliputi : 

a. Diskusi dengan guru kolaborator mengenai materi yang akan diajarkan dengan 

menerapkan penciptaan iklim kelas kondusif. 

b. Diskusi perencanaan penerapan iklim kelas kondusif dengan mengacu kepada 

indikator iklim kelas kondusif. 

c. Membuat tata tertib dan daftar piket di dalam kelas 

d. Pembuatan ciri-ciri kelas kondusif pada sebuah karton 

e. Membuat alat observasi untuk mengetahui peningkatan disiplin belajar siswa. 

f. Menyiapkan sejumlah daftar pertanyaan/soal yang akan di diskusikan siswa 

dalam kelompoknya. 

Menyusun langkah-langkah pembelajaran. 

3.3.2 Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini dimulai dengan guru memasuki ruang kelas 15 menit 

sebelum bel berbunyi. Paling lambat pukul 07.00 WIB guru sudah siap di depan 

kelas untuk melakukan penyambutan kedatangan siswa bersama dengan siswa yang 

piket di hari itu. Pada saat penyambutan guru selalu berjabat tangan dan 

mengucapkan salam kepada siswanya. Tepat pada pukul 07.05 WIB guru bersama-

sama siswa membersihkan sekeliling kelas. Setelah selesai guru mulai memasuki 

proses belajar mengajar didalam kelas. Kegiatan ini diawali dengan guru 

mengucapkan salam, berdo’a, kemudian mengecek kehadiran siswa, memeriksa 

kesiapan siswa untuk belajar, mengecek pekerjaan rumah siswa. Setelah itu, guru 

menyampaikan tata tertib yang diterapkan guru selama berada didalam kelas 

ataupun di lingkungan kelas. Selama proses pembelajaran guru selalu 

memperhatikan perilaku siswa di kelas baik secara individu maupun berkelompok. 
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Bagi siswa yang menunjukkan perilaku disiplin secara terus menerus akan diberikan 

reward yang sesuai, sebaliknya apabila siswa melakukan pelanggaran akan 

diberikan sanksi berdasarkan tata tertib yang telah diatur sebelum melaksanakan 

pembelajaran. 

Dengan diterapkannya pelaksanaan tindakan seperti ini, diharapkan siswa akan 

dapat terbiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat disiplin sehingga dapat 

mengurangi perilaku tidak disiplin didalam kelas maupun lingkungan sekolah. 

3.3.3 Observasi 

Observasi yang akan dilakukan pada penelitian disiplin siswa meliputi beberapa 

kriteria, antara lain sebagai berikut : 
Tabel 3.1 indikator disiplin siswa 

No Indikator 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 
Tidak menggunakan waktu belajar 

untuk main-main 
    

2 
Tidak izin keluar sebelum 

pembelajaran selesai 
    

3 
Mendengarkan penjelasan guru 

dengan baik 
    

4 
Mengerjakan tugas yang diberikan 

guru sesuai petunjuk pengerjaan 
    

5 Mengumpulkan tugas tepat waktu     

6 Membantu teman yang kesulitan     

Penulis juga akan meneliti bagaimana cara guru dalam menerapkan penciptaan iklim 

kelas kondusif yang terdiri dari : 

Tabel 3.2 Indikator iklim kelas kondusif 

No Indikator Keterlaksanaan Tindakan 

1 Pengaturan ruangan kelas  

2 Pengaturan waktu  

3 Pengelompokkan siswa  

4 
Pelaksanaan piket sebelum dan 

sesudah kegiatan belajar 
 

Setelah ditentukan aspek penilaian, peneliti menggunakan instrumen penilaian 

berupa lembar observasi yang memuat 6 kriteria disiplin belajar siswa dan 4 kriteria 

indikator iklim kelas. Lembar observasi ini memiliki tingkatan penilaian di setiap 

aspeknya mulai dari 1 sampai dengan 4. 

3.3.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan yang mengulas secara kritis tentang perubahan 

yang terjadi pada siswa, suasana kelas dan guru. Bahan dalam membuat refleksi ini 

diperoleh dari lembar observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dari hasil lembar observasi yang sudah di dapat dari kegiatan 1, 

bersama guru melakukan evaluasi dari pelaksanaan tindakan yang digunakan 

sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembelajaran pada siklus selanjutnya. 

Jika hasil yang diharapkan belum tercapai maka dilakukan perbaikan yang 
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dilaksanakan pada siklus selanjutnya. Langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan 

berbeda dengan tindakan sebelumnya dengan cara mengembangkan dan 

menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus 1. 

3.4 Analisis Data 

Untuk mengetahui atau menganalisis data keberhasilan proses pembelajaran 

dengan menerapkan penciptaan iklim kelas kondusif dengan tujuan peningkatan disiplin 

di kelas dikumpulkan melalui lembar observasi dan dokumentasi berupa foto aktivitas 

displin belajar siswa mulai dari masuk kelas sampai berakhirnya jam pelajaran. 

Analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. 

Analisis kualitatif yaitu menggambarkan data dengan kalimat untuk memperoleh  

keterangan yang jelas dan terperinci. Teknis analisis data ini diperoleh dengan cara 

merefleksikan hasil observasi. Data observasi yang telah diperoleh kemudian dilakukan 

analisis secara deskriptif, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang 

peningkatan karakter disiplin siswa dengan menggunakan penciptaan iklim kelas 

kondusif. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:  

1. Menghitung Jumlah Kriteria Ketuntasan Per-individu 

1)  Memberikan skor pada masing-masing aspek   

2)  Menjumlahkan skor dari skor masing-masing aspek  

3)  Menghitung persentase  dengan rumus:  

Persentase = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 

Penilaian  dilakukan dengan mengkonfirmasikan skala penilaian dengan kriteria 

sebagia berikut:   

85  - 100 = sangat baik   

75  - 84,99  = baik  

65  - 74,99  = cukup   

55  - 64,99  = kurang   

<55    = rendah 

 

 

2. Menghitung Jumlah Kriteria Ketuntasan Kelas 

Persentase = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

> 75 = lulus 

<75 = tidak lulus 

 Setelah ditemukan jumlah skor perindividu dan kemudian dikonversikan 

kedalam rata-rata kelas, maka peningkatan karakter disiplin siswa dapat dipantau 

dengan pasti dan jelas. 

 

3.5 Kriteria Keberhasilan 

 Kriteria keberhasilan menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya penelitian yang 

sedang berlangsung, maka peneliti membuat kriteria-kriteria keberhasilan dalam bentuk 

presentase keberhasilan. Adapun rincian keberhasilan penelitian adalah : Adanya 

peningkatan karakter disiplin siswa dengan menggunakan penciptaan iklim kelas 

kondusif di kelas IVA SD Negeri 13/I Muara Bulian,  dengan ketentuan, siswa sudah 

memiliki peningkatan karakter disiplin yang kriteria ketuntasan setiap individu ialah 
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pada skala angka 75 dengan point tertinggi 100, Jika jumlah skor individu dibagi jumlah 

siswa dan hasilnya di atas 75 maka kriteria ketuntasan kelas dinyatakan lulus. 
 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I sampai dengan siklus III terjadi 

peningkatan disiplin belajar siswa pada tiap siklusnya. Pada siklus I hasil observasi 

disiplin belajar siswa belum memenuhi kriteria keberhasilan. aktivitas guru dalam 

menerapkan penciptaan iklim kelas kondusif pada petemuan 1 belum terlaksana 

menyeluruh. Dari 4 indikator iklim kelas kondusif, indikator pembelajaran yang belum 

terlaksana, yaitu guru belum menciptakan suasana pembelajaran yang aktif didalam 

kelas, guru belum menciptakan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh siswa, guru belum 

mengajak siswa membersihkan lingkungan kelas pada pagi dan siang hari.  Hal  tersebut 

mempengaruhi kedisiplinan siswa sehingga pada pelaksanaan tindakan pertemuan 1 

pada siklus 1 belum mencapai kriteria keberhasilan penelitian. Dari hasil data 

pengamatan yang di dapat peneliti pada pertemuan pertama tingkat keberhasilan kelas 

hanya mencapai 46 % masih jauh dari kriteria keberhasilan kelas yang ditentukan, maka 

pengamatan ini belum dapat disimpulkan hasil dari penelitian pada siklus 1. Secara 

mendasar tindakan pada pertemuan pertama berjalan dengan efektif walau tidak 

sepenuhnya sempurna. Sedangkan pada pertemuan 2 terlihat bahwa guru sudah 

menerapkan sebagian penciptaan iklim kelas kondusif dan disiplin belajar siswa pada 

pertemuan 1 dan 2 juga terlihat mengalami peningkatan meskipun belum signifikan dan 

belum mencapai target keberhasilan yang diharapkan. pada pertemuan ke-2 peneliti 

sudah mulai menemukan titik temu bagaimana menggunakan penciptaan iklim kelas 

kondusif yang pas dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Dengan persentase 

keberhasilan kelas pada pertemuan ke-2 ini hanya mencapai 55% yang masuk dalam 

kategori tidak lulus. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus II, dan perubahan tindakan yang 

telah dilakukan pada siklus II. Pada siklus II, aktivitas guru dalam menerapkan 

penciptaan iklim kelas kondusif pada petemuan 1 belum terlaksana menyeluruh. Dari 4 

indikator iklim kelas kondusif, indikator pembelajaran yang belum terlaksana, yaitu 

guru belum menciptakan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh siswa, guru belum bisa 

mengajak siswa membersihkan lingkungan kelas pada pagi dan siang hari.  Namun, ada 

indikator disiplin belajar yang belum tercapai dalam siklus ini yaitu tidak menggunakan 

waktu belajar untuk bermain-main, tidak izin keluar masuk kelas, mendengar penjelasan 

guru dengan baik. Hal ini dikarenakan ketegasan guru belum timbul ketika ada siswa 

yang melakukan penyimpangan tersebut. Untuk itu perbaikan tindakan yang harus 

dievaluasi oleh guru dalam mengatasi hal tersebut agar tidak terulang kembali yaitu 

guru harus benar-benar menerapkan tindakan tegas yang bertujuan untuk membuat 

siswa merasa segan melakukan tindakan yang tidak diinginkan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Ketegasan guru berupa kata-kata verbal sebagai ancaman 

kepada siswa agar tidak melakukan hal yang sama sebagai perbaikan yang diterapkan 

pada siklus selanjutnya. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus III, dan perbaikan tindakan yang 

telah dilakukan pada siklus III, aktivitas guru dalam menerapkan tindakan penciptaan 

iklim kelas kondusif pertemuan 5 dan 6 sudah optimal, terlihat dari indikator tindakan 

sudah terlaksana semua dengan baik dan ketegasan guru sudah terlihat sehingga siswa 

takut untuk melanggar tata tertib yang telah dibuat. Pada pertemuan siklus ke-3 ini 

hampir seluruh kekurangan pada penelitian sudah dapat diatasi dengan perbaikan 
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tindakan pada cara mengajar dan cara pelaksanaan tindakan pembelajaran. walau aspek 

tidak seluruhnya sempurna siswa di dalam kelas sudah terlatih menerapkan 

kedisiplinan. 

4.2  Pembahasan Temuan Hasil Tindakan 

1. Penerapan penciptaan iklim kelas kondusif dalam meningkatkan nilai karakter 

disiplin siswa. 

Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa penggunaan iklim kelas 

kondusif dalam meningkatkan nilai karakter disiplin siswa berjalan dengan 

baik dengan perbaikan-perbaikan pada tiap siklusnya dan dapat mencapai 

kriteria keberhasilan penelitian.  

Pada siklus pertama dan kedua memakai materi Matematika dan Bahasa 

Indonesia sebagai mata pelajaran penelitian, dengan materi garis bilangan dan 

membaca pantun anak. Pada siklus ke-3 menggunakan mata pelajaran 

Matematika dengan materi pecahan, tindakan ini merupakan rancangan pada 

kerangka berpikir yang telah tertuang di proposal penelitian. Seringnya diatur 

tempat duduk siswa di dalam kelas ternyata berdampak baik bagi siswa, sebab 

mereka dapat berkomunikasi dengan teman lain pada saat pertemuan 

selanjutnya. Selain itu pengaturan waktu dengan membuat tata tertib yang 

tegas ternyata dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Semakin tumbuhnya 

sikap kedisiplinan terhadap kewajiban didalam kelas semakin menunjukkan 

telah meningkatnya kedisiplinan siswa. Pembiasan yang dilakukan siswa 

untuk menjaga dan merawat lingkungan sekolah merupakan kegiatan yang 

terus menerus dilakukan oleh seluruh warga sekolah. 

2. Peningkatan nilai karakter disiplin siswa melalui penciptaan iklim kelas 

kondusif. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini 

dapat diketahui peningkatan nilai karakter disiplin siswa, adapun hasil analisis 

data tersebut adalah sebagai berikut : 

2.1 Peningkatan Nilai Karakter Disiplin Siswa 

Nilai karakter disiplin siswa meningkat setelah menerapkan penciptaan 

iklim kelas kondusif, hal ini ditunjukkan dari hasil lembar pengamatan 

siswa yang mengalami peningkatan di setiap siklusnya yang didasari pada 

indikator pengamatan yaitu tidak menggunakan waktu belajar untuk 

bermain-main, tidak izin keluar sebelum pembelajaran selesai, 

mendengarkan penjelasan guru dengan baik, mengerjakan tugas yang 

diberikan guru sesuai petunjuk pengerjaan, mengumpulkan tugas tepat 

waktu, membantu teman yang kesulitan. 

Melalui penelitian ini menunjukan bahwa penerapan penciptaan iklim 

kelas kondusif memiliki dampat positif dalam meningkatkan nilai karakter 

disiplin siswa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan setiap pertemuan di 

setiap siklus, yang pada siklus 1 pertemuan pertama rata-rata kelas hanya 

46% meningkat di pertemuan kedua menjadi 51% dan dilanjutkan di siklus 

kedua dengan hasil pertemuan pertama 78% dan pertemuan kedua 78%, 

pada pemantapan di siklus ke-3 juga mengalami peningkatan persentase 

keberhasilan kelas yaitu 86% dan 85%. Dengan adanya peningkatan pada 

persentase nilai karakter disiplin siswa hingga mencapai kriteria 

keberhasilan 75% sehingga proses peningkatan nilai karakter disiplin 
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siswa menggunakan penciptaan iklim kelas kondusif  langsung dinyatakan 

tuntas. 

2.2 Aktifitas guru dalam mengelola pembelajaran 

Aktifitas guru yang dinilai dari penelitian ini adalah bagaimana cara guru 

menerapkan penciptaan iklim kelas kondusif yang telah dibagi menjadi 4 

indikator yaitu pengaturan ruangan, pengaturan waktu, pengelompokkan 

siswa, dan pelaksanaan piket sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Dari 

hasil analisis bahwa perbaikan di setiap siklus membuat aktifitas guru di 

setiap siklus mengalami peningkatan juga. 

2.3 Aktifitas siswa dalam Pembelajaran 

Aktifitas siswa dalam pembelajaran diamati dan dinilai adalah bagaimana 

sikap disiplin siswa didalam kelas pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, diperoleh data bahwa nilai karakter disiplin siswa dengan 

memperhatikan kriteria ketuntasan kelas mencapai 86%, maka peneliti 

mengkategorikan nilai karakter disiplin siswa adalah sangat baik. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan tindakan penciptaan iklim kelas kondusif dapat meningkatkan nilai karakter 

disiplin siswa, diantaranya : 

1. Pengaturan kelas, Peranan guru didalam kelas mampu menciptakan situasi kelas 

yang menyenangkan sehingga guru akan mewarnai suasana pembelajaran yang 

efektif didalam kelas. Kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun 

sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan 

kemampuan semaksimal mungkin dalam proses pembelajaran. 

2. Pengaturan waktu, dengan pembuatan tata tertib yang mengatur seluruh kegiatan 

siswa didalam kelas, hal ini diharapkan akan mampu membiasakan siswa patuh 

dan dapat meningkat kedisiplinan siswa baik didalam maupun diluar kelas. 

3. Pengelompokkan siswa, dengan dibaginya siswa kedalam beberapa kelompok 

kecil didalam proses pembelajaran, membuat siswa menjadi aktif dan mampu 

bekerja sama menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rusman (2014:203) bahwa pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa 

dalam satu kelompok kecil dapat membuat mereka saling berinteraksi secara 

aktif dan saling bekerjasama menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

4. Pelaksanaan piket sebelum dan sesudah kegiatan belajar, membiasakan siswa 

untuk membersihkan dan merapikan kelas sebelum dan setelah kegiatan belajar 

merupakan kegiatan pembiasaan yang dilakukan guru pada pagi dan siang hari, 

hal ini ditanamkan agar siswa dapat mendisiplinkan dirinya untuk menjaga 

lingkungan sekitarnya. 

5. Kesimpulan hasil pembelajaran 

Dari penerapan tindakan penciptaan iklim kelas kondusif yang sudah 

diterapkan tersebut dapat dilihat bahwa hasil observasi disiplin siswa pada siklus 

1 sampai dengan siklus 3 terjadi peningkatan. Setelah penerapan penciptaan 

iklim kelas kondusif pada siklus 1 dengan menggunakan mata pelajaran 

Matematika dan Bahasa Indonesia belum sepenuhnya siswa mencapai kriteria 

ketuntasan dengan skor 75. Pada perbaikan di siklus ke-2 penciptaan iklim kelas 

kondusif berjalan dengan efektif. Dengan data bahwa ketuntasan kelas mencapai 
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angka 78%. Terdapat peningkatan di setiap pertemuan siklus 1,2 dan 3 dengan 

jenjang, 46, 51, 78, 78, 86 dan 85. Terbukti terdapat peningkatan yang baik 

setelah diterapkan penciptaan iklim kelas kondusif di siklus ke-2 dengan 

mencapai kategori “baik” dengan kriteria keberhasilan kelas 75. Hal ini 

membuktikan bahwa tindakan penciptaan iklim kelas kondusif dapat 

meningkatkan nilai karaker disiplin siswa. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil Peneltian maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1) Dalam melaksanakan penciptaan iklim kelas kondusif didalam kelas sebaiknya 

mempehatikan dan mempelajari terlebih dahulu mengenai ciri-ciri kelas yang 

baik. 

2) Tujuan dan menfaat pembelajaran perlu dijelaskan dengan lebih lugas. 

3) Guru hendaknya mengajar dengan santai dan tidak terlalu tegang pada saat 

mengajar, dan usahakan menggunakan reward yang mendukung siswa dalam 

berproses di kelas. 

4) Bagi siswa diharapkan agar memiliki kedisiplinan yang tinggi didalam dirinya 

serta melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

5) Bagi sekolah hendaknya dengan hasil penelitian ini dapat menentukan kebijakan 

pelaksanaan pembelajaran agar kedisiplinan siswa meningkat. 
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