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Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAH  

 

NO BAB KUTIPAN HAL TERJEMAH 

1 I Sujono SK   2 disiplin adalah suatu 

ketaatan yang didasarkan 

karena kesadaran dan 

keikhlasan terhadap 

perintah, peraturanperaturan 

dan keharusan-keharusan 

yang berlaku dalam 

lingkungan hidup sehari-

hari, organisasi maupun 

dalam hidup berbangsa dan 

bernegara. 

2  II Q.S . Al asr ayat 1-3 5 1. Demi masa. 

2.Sesungguhnyamanusia itu 

benar-benardalam kerugian, 

3. Kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan 

amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati 

kebenaran dan nasehat 

menasehati supaya menetapi 

kesabaran 
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Lampiran II  

INSTRUMEN PENELITIAN  

“PROBLEMATIKA DALAM PENEGAKAN DISIPLIN SISWA DI MA 

NEGERI 3 BANJARMASIN” 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati suasana dan keadaan di lapangan 

2. Mengamati fisik objek penelitian 

3. Mengamati sumber daya manusia yang ada disekolah tersebut 

4. Mengamati sarana dan prasarana yang tersedia 

5. Hal-hal yang dirasa perlu dalam penelitian ini 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Data tentang gambaran umum “MA Negeri 3 Banjarmasin” 

2. Data tentang profil kepala sekolah 

3. Data tentang peserta didik 

4. Data tentang pendidik dan tenaga k32eependidikan 

 

PEDOMAN WAWANCARA  

No Fokus Penelitian  Pertanyaan wawancara Basis teori 

1 Bagaimana 

probelamatika dalam 

penegakan disiplin 

waktu di MA Negeri 

3 Banjarmasin 

  

2 Bagaimana 

problematika dalam 

penegakan disiplin 

sikap di MA Negeri 
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3 Banjarmasin 

3 Bagaimana 

problematika dalam 

penegakan disiplin 

menegakkan aturan 

di MA Negeri 3 

Banjarmasin 
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Lampiran III  

TRANSKRIP WAWANCARA 

Tabel I. Identitas Informan  

Nama Jenis 

Kelamin 

Tanggal Jam 

Huderi, S.Pd 

Abdul Ghani, S.Pd 

Siti Rahmawati, S.Pd 

L 

L 

P 

Rabu, 25 Mei 2022 09.00- 09.30 

Sakinah, S.Pd P Rabu, 25 Mei 2022 09.30- 10.00 

Lailatul Isnaniah, S.Ag, 

M.Pd.I 

P Rabu, 25 Mei 2022 10.00- 10.30 

Chairudin, S.Pd L jumat, 27 Mei 2022  

Reza Ramadhan  L Jumat, 27 Mei 

2022 

09.00-selesai 

Naura Ellsya Saufika 

Nur Hanida  

Raysha Az Zahra 

P 

P 

P 

Jumat, 27 Mei 

2022 

10.00- selesai  

Hidayati  

Nia Ramadhani 

Norma  

Nur Baiti Rahmah 

Nurul Hidayah 

P 

P 

P 

P 

P 

Jumat, 27 Mei 

2022 

10.00- selesai  

 

Tabel II. Transkrip Wawancara Verbatim  

Guru Bimbingan Konseling (BK) 

Tanggal   :  Rabu, 25 Mei 2022 

Jam          : 09.00- 09.30 

Informasi Pertanyaan Jawaban Informan 

(Fm1)Problematika 

Penegakan 

Disiplin waktu  

Apakah hukuman 

bagi pelanggar 

disiplin waktu 

(Fm1) tersebut tugas 

dari pada dasarnya 

guru Bk tidak 

memberikan sanksi 

pelanggar disiplin 

waktu. Yang 

memberikan sanksi 

Informan H, 

A, S 
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kesiswaan. Adapun 

pelanggar disiplin 

waktu sebelum masa 

pandemi, seperti 

terlambat masuk 

sekolah, sanksinya 

dikumpulkan dulu 

siswa yang terlambat 

tadi didepan 

lapangan, terus 

dicatat namanya dan 

kelasnya untuk 

diberikan hukuman 

yang sesuai dalam 

pihak kesiswaan. 

 Siapa saja orang 

yang menegakan 

disiplin waktu 

(Fm1) seluruh 

masyarakat sekolah. 

Seperti kepala 

Madrasah, Wakil 

Kepala Madrasah, 

Guru, Siswa. Bagian 

mengambil alih itu 

Wakil Kepala 

Madrasah Kesiswaan 

Informan 

H,A,S 

 Kapan diadakannya 

penegakan disiplin 

waktu 

(Fm1) setiap hari 

atau setiap waktu 

disiplin. Tidak ada 

waktu khusus 

menegakan disiplin 

itu.  

Informan H, 

A,S 
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 Mengapa 

pelanggaran 

disiplin waktu 

harus ada disekolah 

(Fm1) karena untuk 

membiasakan 

disiplin waku, misal 

tidak telat datang ke 

sekolah saja sudah 

termasuk penegakan 

disiplin waktu. 

Informan H, 

A,S 

 Dimana biasanya 

aturan penegakan 

disiplin waktu 

disebarluaskan 

(Fm1) didalam kelas 

ada tata tertibnya 

dan juga biasanya 

guru mata pelajaran 

memberikan tata 

tertib dalam 

pembelajaran supaya 

siswa semakin 

disiplin didalam 

kelas. 

Informan H, 

A, S 

 Bagaimana 

penegakan disiplin 

waktu   

dilaksanakan 

(Fm1) penegakan 

disiplin waktu ini 

dilaksanakan setiap 

hari atau setiap 

waktu tidak ada 

waktu khusus untuk 

menegakan disiplin 

waktu. 

Informan H, 

A, S 

(Fm2)Problematika 

Penegakan 

Disiplin Sikap 

Apa hukuman bagi 

pelanggar disiplin 

sikap di sekolah 

(Fm2) pelanggar 

disiplin sikap 

sebelum pandemi 

yaitu diberi teguran 

yang pertama dan 

Informan H, 

A, S 
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selanjutnya kalo 

masih mengulangi  

kesalahan sikap lagi 

akan dicatat 

namanya dan 

diserahkan ke 

kesiswaan.  

 Siapa yang terlibat 

dalam penegakan 

disiplin sikap di 

sekolah 

(Fm2) seluruh 

masyarakat sekolah 

menegakan disiplin 

sikap. 

Informan H, 

A, S 

 Kapan penegakan 

disiplin sikap di 

sekolah 

(Fm2) setiap hari 

untuk menegakan 

disiplin sikap. 

Informan H, 

A, S 

 Mengapa 

pelanggaran 

disiplin sikap 

terjadi 

(Fm2) banyaknya 

kesalahan yang sama 

dilakukan oleh siswa 

setiap harinya 

tentang sikap jadi 

perlu menegakan 

disiplin sikap di 

sekolah. 

Informan H, 

A, S 

 Dimana 

diberlakukan 

penegakan disiplin 

sikap di sekolah 

(Fm2) saat 

memasuki 

lingkungan sekolah 

siswa 

mengendalikan 

sikapnya. 

Informan H, 

A, S 

 Bagaimana 

penegakan disiplin 

(Fm2) penegakan 

sikap ini 

Informan H, 

A, S 
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sikap dilaksanakan dilaksanakan saat 

berada dalam 

lingkungan sekolah 

dalam bertata karma 

yang baik dengan 

guru dan masyarakat 

sekolah.  

(Fm3) 

Problematika 

Penegakan 

Disiplin 

Menegakan aturan  

Apa hukuman bagi 

yang melanggar 

menegakan aturan 

disiplin 

(Fm3) hukuman bagi 

yang melanggar 

menegakan aturan 

disiplin yaitu, 

diberikan teguran 

dulu misal masih 

tidak mempan 

dengan teguran tadi, 

akan diberikan 

sanksi yang sesuai 

dengan tidak 

menegakan aturan 

disiplin.  

Informan H, 

A, S 

 Siapa saja yang 

terlibat dalam 

menegakan aturan 

disiplin  

(Fm3) seluruh 

masyarakat sekolah  

Informan H, 

A, S 

 Kapan memberikan 

sanksi untuk yang 

tidak mematuhi 

menegakan aturan 

disiplin 

(Fm3) pada saat 

semua sudah 

terkumpul hasil point 

tidak mematuhi 

menegakan aturan 

lalu dilakukannya 

Informan H, 

A, S 
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sanksi  

 Mengapa 

pelanggaran 

menegakan aturan 

disiplin terjadi 

(Fm3) karena untuk 

membiasakan 

seluruh masyarakat 

sekolah untuk tidak 

melakukan 

pelanggaran 

menegakan aturan 

disiplin   

Informan H, 

A, S 

 Dimana letak 

menegakan aturan 

disiplin ditempel 

(Fm3) di ruangan 

Bimbingan 

Konseling (BK) dan 

di semua ruangan 

kelas 

Informan H, 

A, S 

 Bagaimana 

penegakan 

menegakan aturan 

disiplin 

dilaksanakan  

(Fm3) penegakan 

menegakan aturan 

disiplin ini 

dilaksanakan dengan 

mentaati aturan tata 

tertib agar semua 

masyarakat sekolah 

menegakan aturan 

disiplin dengan 

aman. 

Informan H, 

A, S 

 

Pendidik/ Guru  

Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022 

Jam : 10.00-10.30  

Informasi  Pertanyaan  Jawaban  Informan  

(Fm1) Apa hukuman (Fm1) Informan S dan L 
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Problematika 

Penegakan 

Disiplin waktu 

bagi pelanggar 

disiplin waktu  

Hukumannya tidak 

ada, karena selama 

masa pandemi ini 

tidak ada yang 

bermasalah selama 

di dalam kelas, 

misalnya ada pun 

dalam hal 

mengerjakan tugas, 

tapi itu bisa di atasi 

dengan 

memberikan tugas 

tambahan pada 

siswanya. 

 

 Siapa saja yang 

terlibat dalam 

menegakan 

disiplin waktu 

(Fm1) semua yang 

ada di dalam kelas 

pastinya itu. 

Informan S dan L 

 Kapan menegakan 

disiplin waktu saat 

di kelas 

(Fm1) Setiap 

masuk kelas ada 

pemberitahuan 

tentang tata tertib 

di dalam kelas 

pada awal masuk 

kelas.  

Informan S dan L 

 Mengapa 

pelanggaran 

disiplin waktu 

terjadi  

 (Fm1) 

Pelanggaran terjadi 

karena siswanya 

juga yang biasanya 

Informan S dan L 
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sudah ditegur 

tetapi masih saja 

mengulangi 

kesalahan yang 

sama.  

 Dimana saja 

penegakan waktu 

harus diterapkan, 

apakah hanya di 

dalam kelas saja 

(Fm1) Penegakan 

disiplin itu 

diberlakukan di 

luar dan di dalam 

kelas 

Informan S dan L 

 Bagaimana 

penegakan 

disiplin waktu 

dilaksanakan 

(Fm1) Penegakan 

disiplin 

dilaksanakan  

dengan sesuai tata 

tertib sekolah yang 

sudah disepakati 

oleh Wakil Kepala 

Madrasah 

Kesiswaan, 

Bimbingan 

Konseling dan 

seluruh masyarakat 

sekolah.  

Informan S dan L 

(Fm2) 

Problematika 

Penegakan 

Disiplin sikap  

Apa hukuman 

bagi pelanggar 

disiplin sikap 

(Fm2) tidak ada 

hukuman selama 

masa pembelajaran 

pandemi sekarang 

ini  karena jadwal 

belajar mengajar 

yang sedikit jadi 

Informan S dan L 
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jarang untuk ada 

pelanggaran 

disiplin sikap, kalo 

pun ada langsung 

ditegur dulu secara 

dia tatap mata 

kepada siswanya. 

 Siapa saja yang 

terlibat dalam 

menegakan sikap 

disiplin di kelas 

(Fm2) semua yang 

ada di dalam kelas. 

Informan S dan L 

 Kapan biasanya 

diberlakukan 

disiplin sikap di 

kelas  

(Fm2) setiap 

masuk kelas pasti 

ada pemberlakuan 

sikap disiplin. 

Informan S dan L 

 Mengapa 

pelanggaran 

disiplin sikap 

terjadi 

(Fm2) biasanya 

siswa yang suka 

tidak mengerjakan 

tugas, maka 

terjadilah 

pelanggaran sikap 

disiplin. 

Informan S dan L 

 Dimana 

diberlakukan 

penegakan 

disiplin sikap, 

apakah di dalam 

kelas saja atau di 

luar kelas juga 

(Fm2) 

pemberlakuan 

penegakan disiplin 

sikap dilakukan di 

dalam dan diluar 

kelas juga.  

Informan S dan L 

 Bagaimana (Fm2) Penegakan Informan S dan L 
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penegakan 

disiplin sikap 

dilaksanakan 

disiplin 

dilaksakana 

dengan sesuai tata 

tertib sekolah yang 

sudah disepakati 

oleh Wakil Kepala 

Madrasah 

Kesiswaan, 

Bimbingan 

Konseling dan 

seluruh masyarakat 

sekolah 

(Fm3) 

Problematika 

Penegakan 

menegakan aturan 

disiplin  

Apa hukuman 

bagi pelanggaran 

menegakan aturan 

disiplin kelas 

(Fm3) tidak ada 

hukuman untuk 

menegakan aturan 

disiplin kelas  

Informan S dan L 

 Siapa saja yang 

menegakan aturan 

disiplin kelas 

(Fm3) seluruh 

siswa dan guru 

dalam menegakan 

aturan disiplin. 

Informan S dan L 

 Kapan biasanya 

dilakukan 

menegakan aturan 

disiplin kelas 

(Fm3) pada saat 

dalam 

pembelajaran 

dimulai tata tertib 

mata pelajaran 

dibacakan.  

Informan S dan L 

 Dimana 

dilaksanakan 

menegakan aturan 

(Fm3) didalam dan 

diluar kelas 

menegakan aturan 

Informan S dan L 
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disiplin  disiplin. 

 Mengapa 

pelanggaran 

menegakan aturan 

disiplin terjadi 

(Fm3) karena 

siswa mengulangi 

kesalahan yang 

sudah ditegur. 

Informan S dan L 

 Bagaimana 

penegakan 

menegakan aturan 

disiplin 

dilaksanakan 

(Fm3) dengan cara 

memberikan sanksi 

yang sesuai dengan 

menegakan aturan 

disiplin. 

Informan S dan L 

 

Wakil Kepala Madrasah Kesiswaan  

Tanggal : jumat, 27 Mei 2022 

Jam : 09.00- selesai  

Informasi Pertanyaan  Jawaban  Informan  

(Fm1) 

Problematika 

Penegakan 

disiplin Waktu 

Apa saja 

kebijakan yang 

dibuat oleh 

sekolah untuk 

menegakan 

disiplin waktu dan 

apakah ada tim 

khusus yang 

menangani 

masalah 

menegakan 

disiplin waktu 

(Fm1) 

kebijakannya yang 

dibuat yaitu sesuai 

dengan peraturan 

sekolah atau tata 

tertib sekolah yang 

bekerjasama 

dengan pihak 

Bimbingan 

Konseling (BK). 

Tim khusus untuk 

masalah yang 

masih bisa di atasi 

oleh sekolah yaitu 

bagian Bimbingan 

Informan C 
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Konselor yang 

terberatnya seperti 

mengkonsumsi 

obat-obatan 

terlarang kami 

bekerjasama 

dengan pihak BNN 

Narkotika.  

 Siapa saja pihak 

yang terlibat 

dalam menegakan 

disiplin waktu 

disekolah 

(Fm1) seluruh 

masyarakat 

sekolah ikut andil 

dalam penegakan 

disiplin waktu  

Informan C 

 Pada saat kapan 

penegakan 

disiplin waktu ini 

dilaksanakan  

(Fm1) setiap waktu 

menegakan disiplin 

itu tidak ada waktu 

khusus untuk 

menegakan disiplin 

itu. 

Informan C 

 Mengapa 

pelanggaran 

disiplin waktu itu 

terjadi? 

(Fm1) setiap 

manusia bisa 

melakukan khilaf 

dan kesalahan, dan 

begitu juga soal 

kedisiplinan ini, 

mengapa perlu 

penegakan disiplin 

supaya semua 

masyarakat 

sekolah patuh dan 

Informan C 
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taat dalam aturan 

sekolah atau tata 

tertib sekolah. 

 Dimana 

dilaksanakan 

disiplin waktu  

(Fm1) didalam 

sekolah 

menegakan disiplin 

maupun diluar 

sekolah juga 

melakukan 

menegakan 

disiplin. Seperti 

berada di rumah 

pasti orang tua 

siswa menerapkan 

penegakan disiplin 

itu. 

Informan C 

 Bagaimana usaha 

Bapak selaku 

Wakamad 

Kesiswaan dalam 

mewujudkan 

menegakan 

disiplin waktu 

(Fm1) usahanya 

yaitu dengan cara 

membuat tata tertib 

sekolah tadi, lalu 

misalkan ada yang 

melanggar 

penegakan disiplin 

diberikan sanksi 

yang berlaku.  

Informan C 

    

(Fm2) 

Problematika 

penegakan disiplin 

sikap  

Apa saja 

kebijakan yang 

dibuat oleh 

sekolah untuk 

(Fm2) 

kebijakannya yang 

dibuat yaitu sesuai 

dengan peraturan 

Informan C 
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menegakan 

disiplin waktu dan 

apakah ada tim 

khusus yang 

menangani 

masalah 

menegakan 

disiplin sikap 

sekolah atau tata 

tertib sekolah yang 

bekerjasama 

dengan pihak 

Bimbingan 

Konseling (BK). 

Tim khusus untuk 

masalah yang 

masih bisa di atasi 

oleh sekolah yaitu 

bagian Bimbingan 

Konselor yang 

terberatnya seperti 

mengkonsumsi 

obat-obatan 

terlarang kami 

bekerjasama 

dengan pihak BNN 

Narkotika.   

 Siapa saja pihak 

yang terlibat 

dalam menegakan 

disiplin sikap 

disekolah 

(Fm2) seluruh 

masyarakat 

sekolah ikut andil 

dalam penegakan 

disiplin sikap. 

Informan C 

 Pada saat kapan 

penegakan 

disiplin sikap  ini 

dilaksanakan 

(Fm2) setiap waktu 

menegakan disiplin 

itu tidak ada waktu 

khusus untuk 

menegakan disiplin 

itu. 

Informan C 
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 Mengapa 

pelanggaran 

disiplin sikap  itu 

terjadi? 

(Fm2) setiap 

manusia bisa 

melakukan khilaf 

dan kesalahan, dan 

begitu juga soal 

kedisiplinan ini, 

mengapa perlu 

penegakan disiplin 

supaya semua 

masyarakat 

sekolah patuh dan 

taat dalam aturan 

sekolah atau tata 

tertib sekolah. 

Informan C 

 Dimana 

dilaksanakan 

disiplin sikap 

(Fm2) didalam 

sekolah 

menegakan disiplin 

maupun diluar 

sekolah juga 

melakukan 

menegakan 

disiplin. Seperti 

berada di rumah 

pasti orang tua 

siswa menerapkan 

penegakan disiplin 

itu. 

Informan C 

 Bagaimana usaha 

Bapak selaku 

Wakamad 

(Fm2) usahanya 

yaitu dengan cara 

membuat tata tertib 

Informan C 
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Kesiswaan dalam 

mewujudkan 

menegakan 

disiplin sikap  

sekolah tadi, lalu 

misalkan ada yang 

melanggar 

penegakan disiplin 

diberikan sanksi 

yang berlaku.  

(Fm3) 

Problematika 

penegakan 

menegakan aturan 

disiplin  

Apa saja 

kebijakan yang 

dibuat oleh 

sekolah untuk 

menegakan 

disiplin waktu dan 

apakah ada tim 

khusus yang 

menangani 

masalah 

menegakan 

disiplin sikap 

(Fm3) 

kebijakannya yang 

dibuat yaitu sesuai 

dengan peraturan 

sekolah atau tata 

tertib sekolah yang 

bekerjasama 

dengan pihak 

Bimbingan 

Konseling (BK). 

Tim khusus untuk 

masalah yang 

masih bisa di atasi 

oleh sekolah yaitu 

bagian Bimbingan 

Konselor yang 

terberatnya seperti 

mengkonsumsi 

obat-obatan 

terlarang kami 

bekerjasama 

dengan pihak BNN 

Narkotika.   

Informan C 

 Siapa saja pihak (Fm3) seluruh Informan C 
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yang terlibat 

dalam menegakan 

disiplin sikap 

disekolah 

masyarakat 

sekolah ikut andil 

dalam penegakan 

disiplin sikap. 

 Pada saat kapan 

penegakan 

disiplin sikap  ini 

dilaksanakan 

(Fm3) setiap waktu 

menegakan disiplin 

itu tidak ada waktu 

khusus untuk 

menegakan disiplin 

itu. 

Informan C 

 Mengapa 

pelanggaran 

disiplin sikap  itu 

terjadi? 

(Fm3) setiap 

manusia bisa 

melakukan khilaf 

dan kesalahan, dan 

begitu juga soal 

kedisiplinan ini, 

mengapa perlu 

penegakan disiplin 

supaya semua 

masyarakat 

sekolah patuh dan 

taat dalam aturan 

sekolah atau tata 

tertib sekolah. 

Informan C 

 Dimana 

dilaksanakan 

disiplin sikap 

(Fm3) didalam 

sekolah 

menegakan disiplin 

maupun diluar 

sekolah juga 

melakukan 

Informan C 
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menegakan 

disiplin. Seperti 

berada di rumah 

pasti orang tua 

siswa menerapkan 

penegakan disiplin 

itu. 

 Bagaimana usaha 

Bapak selaku 

Wakamad 

Kesiswaan dalam 

mewujudkan 

menegakan 

disiplin sikap  

(Fm3) usahanya 

yaitu dengan cara 

membuat tata tertib 

sekolah tadi, lalu 

misalkan ada yang 

melanggar 

penegakan disiplin 

diberikan sanksi 

yang berlaku.  

Informan C 

 

Peserta Didik 

Tanggal : Jumat, 27 Mei 2022 

Jam : 10.00-11.00 

Informasi  Pertanyaan  Jawaban  Informan  

(Fm1) 

Problematika 

penegakan 

disiplin waktu 

Apakah sudah 

menjalankan 

penegakan 

disiplin waktu di 

sekolah 

(Fm1) iya, sudah 

melaksanakan disiplin 

waktu dengan datang 

tepat waktu.  

Informan R,N, 

H, N 

 Siapa saja orang 

yang melanggar 

penegakan 

disiplin waktu 

(Fm1) orang yang telat 

datanng kesekolah dan 

tidak mengerjakan 

tugas saat diberikan 

Informan R,N, 

H, N 
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waktu untuk 

mengerjakannya. 

 Kapan melakukan 

pelanggaran 

penegakan 

disiplin  waktu 

(Fm1) pada saat awal 

masuk sekolah telat 

datang ke sekolah.  

Informan R,N, 

H, N 

 Mengapa 

melakukan 

pelanggaran 

penegakan 

disiplin waktu 

(Fm1) karena jam 

tidur yang kemaleman 

pada akhirnya banyak 

yang telat datang ke 

sekolah. 

Informan R,N, 

H, N 

 Dimana saja 

melihat edaran 

kebijakan 

penegakan waktu 

disekolah? 

(Fm1) biasanya 

terlihat di ruang 

Bimbingan Konseling 

(BK). 

Informan R,N, 

H, N 

 Bagaimana 

setelah adanya 

edaran penegakan 

waktu disiplin 

sekolah, masih 

adakah siswa 

yang tidak 

disiplin waktu 

(Fm1) iya, karena 

faktor tidak disiplin 

waktu tadi sebagian 

masih ada yang telat 

datang ke sekolah. 

Informan R,N, 

H, N 

(Fm2) 

Problematika 

Penegakan 

disiplin sikap  

Apakah sudah 

menjalankan 

penegakan 

disiplin sikap di 

sekolah 

(Fm2) iya, tapi 

terkadang masih tidak 

menegakan disiplin 

sikap. 

Informan R,N, 

H, N 

 Siapa saja orang (Fm2) Orang yang Informan R,N, 
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yang melanggar 

penegakan 

disiplin sikap 

sudah ditegur tapi 

masih saja mengulangi 

kesalahan disiplin 

sikap. 

H, N 

 Kapan melakukan 

pelanggaran 

penegakan 

disiplin  sikap  

(Fm2) Ketika saat 

menggunakan sandal 

seharusnya tidak 

diperbolehkan 

memakai sandal saat 

di sekolah. 

Informan R,N, 

H, N 

 Mengapa 

melakukan 

pelanggaran 

penegakan 

disiplin sikap  

(Fm2)Karena sudah 

ditegur lalu masih 

mengulangi kesalahan 

yang sama. 

Informan R,N, 

H, N 

 Dimana saja 

melihat edaran 

kebijakan 

penegakan sikap  

disekolah? 

(Fm2) Di ruangan BK 

biasanya melihat 

edaran kebijakan itu. 

Informan R,N, 

H, N 

 Bagaimana 

setelah adanya 

edaran penegakan 

sikap disiplin 

sekolah, masih 

adakah siswa 

yang tidak 

disiplin sikap 

(Fm2) terkadang 

masih ada yang tidak 

disiplin sikap 

dikarenakan nyaman 

dengan yang sudah di 

lakukan tadi. 

Informan R,N, 

H, N 

(Fm3) 

Problematika 

Apakah sudah 

menjalankan 

 (Fm3) Sudah, 

dibuktikan dengan 

Informan R,N, 

H, N 
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Penegakan 

disiplin 

menegakan aturan  

penegakan 

disiplin 

menegakan aturan 

di sekolah 

menaati segala 

peraturan disekolah. 

 Siapa saja orang 

yang melanggar 

penegakan 

disiplin 

menegakan aturan 

(Fm3) orang yang 

melanggar menegakan 

aturan disiplin ini 

biasanya orang yang 

sudah ditegur berkali-

kali tapi masih 

melakukan hal yang 

sama. 

Informan R,N, 

H, N 

 Kapan melakukan 

pelanggaran 

penegakan 

disiplin  

menegakn aturan 

(Fm3) Saat melakukan 

hal yang sudah ditegur 

tapi masih saja di 

ulangi lagi. 

Informan R,N, 

H, N 

 Mengapa 

melakukan 

pelanggaran 

penegakan 

disiplin 

menegakan aturan 

(Fm3) Karena masih 

nyaman dengan 

masalah yang sudah 

ditegur tadi. 

Informan R,N, 

H, N 

 Dimana saja 

melihat edaran 

kebijakan 

penegakan 

menegakan aturan 

( Fm3) Di ruangan BK  Informan R,N, 

H, N 

 Bagaimana 

setelah adanya 

(Fm3) Terkadang 

masih saja ada yang 

Informan R,N, 

H, N 
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edaran penegakan 

disiplin 

menegakan aturan  

sekolah, masih 

adakah siswa 

yang tidak 

disiplin 

menegakan aturan 

melanggar tapi pihak 

sekolah masih saja 

menegurnya lagi dan 

lagi. 
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Lampiran IV 

Surat Keputusan Dosen Pembimbing 
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Lampiran V 

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
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Lampiran VI 

Lembar Konsultasi dengan pembimbing 
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Lampiran VII 

Surat Seminar Proposal  
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Lampiran VIII 

Surat Izin Riset dari Fakultas Tarbiyah  
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Lampiran IX 

Surat Izin Riset dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin 
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Lampiran X 

Surat Selesai Riset dari MA Negeri 3 Banjarmasin 
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Lampiran XI 

Identitas MA Negeri 3 Banjarmasin 

No  IDENTITAS MADRASAH  

1 Nama Madrasah  Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin  

2 

 

Nomor Statistik 

Madrasah 

312637203081 / 131163710040 

 

3 NPSN  30315578 

4  Status Madrasah  Negeri 

5 Sk Penegerian No. 242 Tgl 25-10-1993 Menteri Agama 

RI 

6 Alamat Madrasah  Jl. Batu Benawa I No.61 Telp. 0511-

4365828 

7 Desa/Kelurahan  Teluk Dalam 

8 Kecamatan  Banjarmasin Tengah 

9 Kabupaten/Kota Banjarmasin 

10 Kode Pos  70117 

11 Provinsi Kalimantan Selatan  

Sumber: TU MAN 3 Banjarmasin 2021 
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Lampiran XII 

Data Pendidik dan Kependidikan MA Negeri 3 Banjarmasin  

 

Guru/Staff Jumlah  

Guru Tetap (PNS) 43 orang 

Guru Honorer Sekolah 15 orang  

 

 

Nama Guru Jabatan  

Dra. Hj. NaNa Mairi, M.Pd Kepala Sekolah  

Abdul Gani, S.Pd Guru BK 

Abdul Haris, S.Pd Guru  

Abdur Rahman, S.Pd Guru  

Alpadina, M.Pd Guru  

Armiyah, S.Pd Guru  

Aulia Irani, S.Pd Guru  

Azlina Ayu Nurmeida, S.Pd, M.Si Guru  

Chairuddinur, S.Pd Guru  

Dina Mislatifa, S.Pd.I Guru  

Drs. Moch Faruk, MSc  Guru  

Erna Hendrayantie, S.Pi Guru  

Hamdani, S.Pd Guru  

Hirsa Purwanto, S.Ag Guru Honorer 

Hj. Noor Rida Yuliani, S.Ag Guru  

Hj. Noormaliana, M.Pd Guru  

Hj. Saripah Thal’ah, S.Ag Guru  

Huderi, S.Pd, M.A Guru  

hurry Yusfy safitri, S.Pd.I Guru  

Khairiah, S.Ag Guru  



93 

 

Khairul Anami, S.Ag Guru  

Lailatul Isnainah, S.Ag, M.Pd.i Guru  

M. Haipani, S.Th.I Guru  

Mega Islamiah Nasution, S.Pd Guru  

 

Megawati, S.Pd Guru Honorer 

Muhammad Arsyad, S.Pd Guru Honorer 

Muhammad Fajar Rivanny, S.Pd Guru  

Muhammad Hatta, S.Sos Guru  

Muhammad Rafi’I, S.Pd Guru  

Muhammad Rifani, S.Pd Guru  

Muhammad Yunus, M.Pd.I Guru  

Norlaila, S.Pd Guru honorer 

Novia Damayanti, S.Pd Guru honorer 

Perdini Adma Sari, S.Pd Guru  

Purwanti  Guru  

Putri Aulia Fitriani, S.Pd Guru Honorer 

Rabiatul Adawiyah, S.Pd Guru  

Rahma Yuniarti, S.Pd Guru  

Rahmi Budiarti, S.Pd Guru  

Rajiyah, S.Pd Guru Honorer 

Rakhmat Noor, M.Si Guru  

Reindy Thedja Sukmana, S.E.I Guru  

Rif’an Rusyadi, S.Pd Guru Honorer 

Rizal Maulana, S.Pd Guru  

Rizka Almaida Permana, S.Pd Guru  

Rizki Amalia Hilmi, S.Pd Guru Honorer  

Rosita, A.Md Guru  

Rustamiah, S.Pd Guru  

Sakinah, S.Pd Guru  
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Siti Rahmah, S.Pd Guru  

Taufiqqinnoor, S.Ag Guru  

Taufiqurrahman, S.ThI, S.Pdl, SQ Guru Honorer 

Ummi Salamah, S.Pd, M.Pd. Guru  

Wisnu Wijanarko, SP, MM Guru  

Yasmin, S.Pd Guru  

Rina Arisyanti, S.Pd Guru  

Norasiah, S.Pd Guru  

Pani Guru  

Ahmad Restu Ananda, S.Pd Guru honorer  

Muhammad Rifqy Almiyawi Guru  
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Lampiran XIII 

Peraturan Tata Tertib Sekolah MA Negeri 3 Banjarmasin  
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Legkap : Rosalia Tri Handayani 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 5 Juni 1999 

3. Agama : Islam 

4. Kebangsaan : Indonesia 

5. Status Perkawinan : Belum Kawin 

6. Alamat : Jl. Belitung Laut Belakang Komplek Pamen 

Polri No. 13 Rt.02 

7. No. HP/Alamat email : 085349762621 / Handayanirosa6@gmail.com 

8. Pendidikan  :  

 a. TK Aisiyah  

b. SDN Belitung Selatan 7 

c. SMP Anggrek Banjarmasin 

d. MAN 3 Banjarmasin 

e. UIN Antasari Banjarmasin 

9. Orang Tua :  

 Ayah   

 Nama : Alm.Achmad Yurdhani 

 Pekerjaan : Pensiunan PNS di DPRD kalsel 

 Alamat : Jl. Belitung Laut Belakang Komplek Pamen 

Polri No. 13 Rt.02 

 Ibu   

 Nama : Sri Rumtari 

 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

 Alamat  : Jl. Belitung Laut Belakang Komplek Pamen 

Polri No. 13 Rt.02 

10. Saudara (jumlah saudara) : 2 

11. Suami/Istri   

 Nama : Alm. Achmad Yurdhani 

 Pekerjaan : Pensiunan PNS di DPRD kalsel 

 Alamat : Jl. Belitung Laut Belakang Komplek Pamen 

Polri No. 13 Rt.02 

12. Anak (jumlah anak) : 3 

13. Pengalaman Organisasi/Kerja 

a. LDK Amal UIN Antasari Banjarmasin 

 

Banjarmasin, 26 Desember 2022 

Penulis, 

 

 

Rosalia Tri Handayani 


