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ABSTRAK 

 

Pendidikan merupakan salah satu proses panjang dan 

berkelanjutan yang bertujuan untuk mentranformasikan peserta didik 

menjadi manusia yang sesuai tujuan penciptaannya, yaitu untuk 

menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain, bagi alam 

semesta, beserta segenap isi dan peradabannya. Dalam hal ini tujuan 

pendiidkan Islam adalah untuk membentuk pribadi yang berakhlak 

mulia, karena akhlak mulia adalah pangkal kebaikan. Membina akhlak 

merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan 

nasional, sehingga dalam UU No 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa 

dalam tujuan pendidikan nasional ditentukan tentang akhlak mulia, 

dalam lembaga pendidikan , yang bertanggung jawab membina akhlak 

peserta didik adalah guru terutama guru penddikan agama Islam. Jadi 

guru agama Islam dalam membentuk karakter peserta didik di SDIT 

Harapan Bangsa Natar Lampung Selatan mempunyai tugas dan peran 

dalam membina akhlak.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan jenis penelitiaan lapangan yang dilakukan 

di SDIT Harapan Bangsa Natar Lampung Selatan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang kemudian dianalisis dalam membentuk karakter 

siswa SDIT Harapan Bangsa Natar Lampung Selatan.  

Dari masalah yang teridentifikasi tersebut penulis 

merumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah Peranan Guru PAI dalam 

pembentukan karakter peserta didik diSDIT Hrapan Bangsa Natar,, 

sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara 

mendalam peran guru PAI dalam membentuk karakter disiplin peserta 

didik Bagaimanakah Peranan Guru PAI dalam pembentukan karakter 

disiplin peserta didik di SDIT Harapan Bangsa Natar Lampung 

Selatan. Dari hasil penelitian tentang peran guru PAI dalam 

membentuk karakter peserta didik ini dapat disimpulkan bahwa guru 

PAI telah berperanmembimbing, mengarahkan, memberi tauladan 

mengevaluasi, dalam membentuk karakter disiplin pada peserta didik 

walupun masih ada kendala dalam proses membina peserta didik.  

 

Keywoard : Karakter disiplin, guru PAI 
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MOTTO 

 

                                 

              

Artinya: 

‘’ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,  dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.’’ 

(Q.S. Al-Insyirah :5-8) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu PERAN GURU 

PAI DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN 

PESERTA DIDIK DI SD IT HARAPAN BANGSA NATAR 

LAMPUNG SELATAN. Adapun uraian pengertian beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai 

berikut: 

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat.
1
 Peran yang peneliti maksud dengan 

penelitian ini, yaitu guru PAI dalam upayanya untuk membentuk 

karakter peserta didik. 

Pembentukan adalah proses.
2
 Pembentukan  yang peneliti 

maksud adalah suatu perbuatan atau proses dalam mengembangkan 

karakter peserta didik. 

Karakter adalah tingkah laku atau perbuatan yang didasari 

dengan sifat yang melekat pada diri seseorang. Disiplin adalah 

Ketaatan atau kepatuhan pada peraturan ( tata tertib, dan 

sebagainya).
3
 Karakter Disiplin peserta didik yang peneliti maksud 

adalah perilaku peserta didik taat pada tata tertib sekolah. 

Guru PAI adalah sebagai pembawa sekaligus penyampai 

materi tentang ajaran agama islam yang mempunyai fungsi 

merubah tingkah laku dan perkembangan perserta didik yang 

menjadi tujuan sesuai ajaran agama islam melalui proses. 

dikoordinasikan dengan metode dan media yang sesuai maka PAI 

seharusnya bis dijadikan alat pembentuk karakter yang baik. 

                                                           
1  Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Edisi Ketiga, ( Jakarta:Balai 

Pustaka), hlm. 854 
2 Kbbi.kemendikbud.go.id, Diakses pada 13 mei 2020. Pukul: 10.50 wib 
3 Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Edisi Ketiga…, hlm. 268 
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SDIT Harapan Bangsa Natar merupakan salah satu sekolah 

yang ada di daerah Lampung Selatan. Adapun SDIT Harapan 

Bangsa ini berlokasi di Jalan Jendral. H. Alamsyah Ratu Prawira 

Negara Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang bagimana 

peran guru PAI dalam membentuk karakter disiplin peserta didik 

yang baik di SDIT Harapan Bangsa Natar Lampung Selatan. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ( PAI ) dalam 

sekolah memiliki peran-peran berarti dengan guru sebagai 

subjeknya dalam mendampingi pertumbuhan anak. tugas-tugas 

seperti menanamkan akidah atau keyakinan memiliki Tuhan dana 

menyembahNya serta membiasakan untu berakhlak mulia dalam 

arti berperilaku baik dalam interaksi sosial dengan keluarga 

maupun masyarakat. 

Guru PAI sebagai penyampai materi tentang islam yang 

didukung dengan metode dan media yang sesuai maka PAI 

seharusnya bisa dijadikan alat pembentuk karakter yang baik bagi 

anak. bukan hanya disekolah, di dalam keluarga dan masyarakat 

siapapun bisa mengajarkan agama islam dengan tersirat maupun 

tersurat. Mulai dari menuturkan melalui lisan atau mencontohkan 

secara langsung perilaku yang islam, bisa dilakukan oleh orang tua 

maupun orang-orang dewasa dikampung. 

Anak-anak mendengarkan ketika diberitahu walaupun tidak 

langsung bisa memahami, maka dari itu pembiasaan juga perlu 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya anak bisa terbiasa 

berperilaku baik. 

Persoalan mendasar yang dihadapi sekolah-sekolah kita 

sekarang ini adalah persoalan moral. Persoalan-persoalan lainnya. 

Bersumber dari persoalan ini. Tanpa karakter yang baik seseorang 

akan cenderung menomorsatukan akalnya sendri, mengedepankan 

nafsunya sendiri untuk memuaskan hasrat pribadinya. Maka dari 
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itu penanaman karakter sejak usia dini sangat penting guna 

mengatasi masalah-masalah seperti itu. 

Ada banyak jenis karakter yang dirumuskan, dan yang 

dititkberatkan dalam penelitian ini adalah karakter disiplin. 

Karakter tersebut bisa diketahui dimiliki oleh seseorang dari 

caranya berperilaku sehari-hari, dari cara bergaul dengan orang 

lain maupun makhluk lain dan juga dari caranya beribadah. 

PAI yang didalamnya terdapat ajaran-ajaran islam mempunyai 

materi-materi yang berkaitan dengan karakter tersebut dapat 

didayagunakan sbagai upaya perbaikan sikap disiplin anak. dengan 

dalil AlQur‟an dan hadis, dengan kisah-kisah Nabi, Rasul dan 

orang-orang Sholeh adalah salah satu bahan yang bisa 

dimanfaatkan dalam hal ini. 

Dalam hal merubah tingkah laku ini hendaknya guru 

mengetahui prinsip-prinsip motivasi yang dapat membantu 

pelksanaan tugas mengajarnya, meskipun tidak ada pedoman 

khusus yang pasti.
4
 Selain itu indicator-indikator lain dalam PAI 

harus bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas karakter-

karakter baik peserta didik. Seperti media, metode dan materi PAI 

itu sendiri. 

Adanya indictor tersebut membuat seluruh mata pelajaran 

yang ada disekolah khusunya PAI menuntut guru pengampunya 

agar turut berperan aktif dalam pembentukan karakter peserta 

didik. Seperti musholah yang ada disekolah merupakan media yang 

bisa membantu dalam pelajaran. 

Dari situ peneliti menyadari betapa pentingnya peran guru 

PAI dalam mengembalikan kesadaran masyarakat tentang luasnya 

pengetahuan yang diajarkan dalam agama islam mulai dari usia 

sekolah maupun member tauladan pada masyarakat disekitarnya 

agar bisa mengajari anaknya dengan baik. 

Pembiasaan yang dilakukan sejak anak-anak lebih diutaakan 

kaitannya dengan pembentukan karakter, karaena itulah skripsi ini 

                                                           
4  Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan ( Landasan Kerja Pemimpin 

Pendidikan), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 201 
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menjadikan sekolah sebagai objek penelitiannya. Karena sekolah 

merupaakan salah satu tempat berlangsungnya proses pendidikan 

yang bersamaan dengan proses pembudayaan.
5

 Sekolah yang 

dipilih yaitu SDIT Harapan Bangsa Natar Lampung Selatan yang 

merupakan slah satu sekolah unggulan di kabupaten lam-sel. 

Disekolah tersebut menunjukan banyak hal positif yang bisa 

dipelajari serta dikaji untuk penelitian ini. Penanaman sikap 

disiplin sudah terlihat pada kegiatan-kegiatan disekolah ini, oleh 

karena itu dengan penelitian disekolah tersebut nantinya bisa 

dijadikan contoh bagi lembaga-lembaga pendidikan yang lain. 

Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang krakter disiplin 

serta kaitanya dengan PAI di SDIT Harapan Bangsa Natar 

Lampung Selatan. Dengan juduk „‟  PERAN GURU PAI DALAM 

PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN PESERTA DIDIK DI 

SDIT HARAPAN BANGSA NATAR LAMPUNG SELATAN‟‟.

   

C. Fokus Dan Sub-Fokus  Penelitian 

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, maka fokus 

penelitian penulis yaitu untuk mengetahui cara atau langkah guru 

PAI dalam pembentukan karakter displin peserta didik di SD IT 

Harapan Bangsa Natar Lampung Selatan. 

     Sub-Fokus:  

1) Bagaimana Peran guru sebagai teladan  

2) Bagaimana peran guru sebagai pemimpin 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi 

pokok penelitian yaitu: 

                                                           
5 Herabudin, Pengantar Sosiologi, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), 

hlm. 133 
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Bagaimana peran  guru PAI sebagai pemimpin dan teladan dalam 

pembentukan  karakter disiplin Peserta didik yang baik di SD IT 

Harapan Bangsa Natar Lampung Selatan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui proses dalam pembentukan karakter disiplin 

siswa di SD IT Harapan Bangsa Natar Lampung Selatan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktits. 

Manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan 

memberikan penjelasan deskriptif mengenai pembentukan karakter 

displin peserta didik. 

Manfaat secara praktis yaitu: 

1) Bagi Peneliti, penelitian ini dapat memberikan wawasan, 

pengetahuan dan keterampilan peneliti khususnya yang 

terkait dengan penelitian yang mengkaji tentang 

pembentukan karakter. 

2) Bagi Guru, dapat menjadi motivasi untuk membentuk 

karakter disiplin peserta didik. 

3) Bagi sekolah, dapat menjadi motivasi untuk terus 

memcetak  peserta didik dengan karakter disiplin yang 

baik. 

4) Bagi Pembaca, menambah khasanah pengetahuan 

pembaca guna mengembangkan penelitian lain yang lebih 

efektif. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitan relevan pada dasarnya digunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai teori-teori yang ada kaitannya dengan judul 
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penelitian ini. Penelitian relevan berfungsi sebagai perbandingan 

dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak diakukan. 

Adapun kajian pustaka dalam penelitian yang hendak dilakukan 

peneliti antara lain: 

1. Penelitian yang dikakuakn oleh  Ahmad Syukron Falah, 

Jurusan Pendidkan Agama islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, UIN Walisongo Semarang, tahun 2017  yang 

berjudul “ Peran Guru PAI Dalam Upaya Pembentukan 

Karater Disiplin dan Tanggung Jawab Anak di SD Islam 

Hidayatullah Banyumanik Semarang”. Skiripsi tersebut 

meneliti tentang peranan guru PAI yang ada di SD Islam 

Hidatullah Banyumanik Semarang dalam meningkatkan 

kedisiplinan dan rasa tanggung jawab peserta didiknya. Yang 

mana dalam penelitian tersebut mengupas secara detail 

bagaiamana Pendidikan Agama Islam di SD Islam 

Hidayatullah Banyumanisk semarang benar-benar 

mengandung pendidikan karakter melalui pembelajarannya. 

Hal itu bisa dilihat dari materi, metode serta media 

pembelajaran yang digunakan oleh dalam penelitian ini.
6
 

Hasil penelitian menunjukan bahwa PAI, dengan guru sebagai 

subjeknya memiliki peran dalam pembentukan karakter 

disiplin dan tanggung jawab. Gru PAI selalu mengajar dengan 

pemberian nasihat dan motivasi, tidak lupa juga menegur dan 

memberikan hukuman yang mendidik bagi siswa yang 

melanggar aturan. Penggunaan metode dan media 

pembelajaran yang ada uga dimaksimalkan dalam 

penyampaian materi PAI dalam kelas serta melatih 

kedisiplinan dan tanggung jawab anak, sperti metode Tanya 

jawab, diskusi dan kerja kelompok. Selain itu, inti materi PAI 

juga dapat dijumpai dalam kegiatan-kegiatan sekolah sperti 

tahfidz, pembeiasaan  wudhu dan sholat tepat waktu. 

Lalu dalam sebuah upaya pasti ada factor pengdukung dan 

pengahambatnyanya. Begitupun juga di SD Islam 

                                                           
6   Ahmad Syukron Falah, Peran Guru PAI Dalam Upaya Pembentukan 

Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Anak di SD Islam Hidayatullah Banyumanik 

Semarang, (Semarang, UIN Walisongo, 2017). 



 7 

Hidayahtullah. Dalam prakteknya guru, orang tua, teman 

sebaya dan lingkungan masyarakat bisa menjadi factor yang 

mndukung maupun mengahamabt upaya pembentukan karakter 

disiplin dan tanggung jawab ini. 

Skiripsi tersebut memiliki perbedaan dengan peneitian ini 

dalam hal karakter yang dikaji dari peserta didiknya yaitu 

kedisiplinan dan tanggung jawab. Sedangkan dalam skripsi ini 

peneliti hanya mengkaji tentang kedisplinan saja. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Halimah, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,  

IAIN Metro, tahun 2018 yang  berjudul “Peranan Guru PAI 

Dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas VIII di SMPN 2 

Sukadana Lampung Timur”. Skiripsi tersebut membahas 

tentang peranan guru PAI dalam pembentukan karakter siswa 

kelas 8 di SMPN 2 Sukadana Lampung Timur. Yang mana 

dalam penelitian tersebut mengupas secara detail bagaimana 

peranan guru PAI dalam pembentukan karakter siswa kelas 8 

di SMPN 2 Sukadana Lampung Timur sudah baik dimana guru 

PAI telah mengajarkan dan membimbing siswa untuk 

berperilaku yang berkarakter.
7
 

Dari hasil penelitian  dapat disimpulkan dan dipahami bahwa 

peranan yang dilakukan oleh guru PAI dalam pembentukan 

karakter siswa kelas VIII di SMPN 2 Sukadan Lampung Timur 

sudah baik dimana guru PAI telah mengajarkan dan 

membimbing siswa untuk berperilaku berkarakter. Guru PAI 

juga mengunakan beberpa metode pembentukan karakter 

seperti metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode 

qishah. Sedangkan factor pendukung dalam pembentukan 

karakter siswa yaitu factor pendukung dalan pembentukan 

karakter siswa yaitu factor ekstren atau factor yang 

dipengaruhi dar luar seperti keluarga, dan untuk faktor  

penghambat dalam pembentukan karakter seperti adanya 

                                                           
7  Miftahul Halimah, Peranan Guru PAI dalam Pembentukan Karakter Siswa 

Kelas VIII di SMPN 2 Sukadana Lampung Timur, (Lampung, IAIN Metro, 2018). 
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pergaulan tean sebaya yang kurang baik dan penggunaan 

media sosial yang berlebihan. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah adanya 

pengkhususan pada karakter yang dituju, yaitu kedisiplinan. 

Dan selain itu objek penelitiannya adalah SD, karena berupaya 

menggali adanya pembentukan karakter. Berbeda dengan 

skripsi oleh Miftahul Halimah yang menjadi SMP sebagai 

objeknya. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Julian Abiyoso Firdaus, 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, UIN Walisongo, tahun 2015 yang berjudul 

“Bimbingan dan Konseling Kelompok dalam Meningatkan 

Kedisiplinan Peserta Didik Kelas XI Bhasa di MAN Bawu 

Jepara”. Skripsi tersebut meneliti tentang peranan BK atau 

Bimbingan dan Konseling yang ada di MAN Bawu Jepara 

dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didiknya. Yang mana 

dalam BK terdapat empat bidang, yaitu bidang pribadi, bidang 

sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Semua bidang tersebut 

dibagi pembimbing-pembimbingnya untuk mengupayakan 

terwujudnya kedisiplinan siswa, khususnya yang dibahas 

dalam skripsi tersebut adalah kelas XI Bahasa. Ada tiga 

macam kedisiplinan yang didapatkan dalam penelitian Julian 

Abiyoso tersebut, antara lain: Kedisiplinan Waktu, 

Kedisiplinan Menegakkan aturan dan Kedisiplinan Sikap.
8
 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa peran yang 

dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling kelompok dalam 

meningkatkan kedisiplinan peserta didik Kelas XI Bahasa di 

MAN Bawu Jepara, guru bimbingan konseling mampu 

menjadi pembimbing, contoh dan teladan, pengawas, dan 

pengendali. Dimana guru bimbingan dan konseling senantiasa 

mengawasi perilaku peserta didik pada jam-jam sekolah, agar 

tidak terjadi penyimpangan perilaku atau tindakan yang 

                                                           
8   Julian Abiyoso Firdaus, Bimbingan dan Koseling Kelompok dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik Kelas XI Bahasa di MAN Bawu Jepara, 

(Semarang, UIN Walisongo, 2015). 
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indisiplin. Guru bimbingan dan konseling hendaknya 

memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai 

pentingnya disiplin dan layanan bimbingan konseling, dan 

menambah kegiatan layanan bimbingan dan konseling 

khususnya layanan yang dapat meningkatkan kedisiplinan 

peserta didik di MAN Bawu Jepara. Dari hasil penelitian, 

peneliti memberikan saran bagi sekolah yang bersangkutan 

untuk mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan yang 

telah dilaksanakan, menjadi contoh dan memberikan 

pengetahuan tentang pentingnya kedisiplinan dalam 

menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan yang baik dan 

perhatian yang positif. Agar penegakan kedisiplinan peserta 

didik di MAN Bawu Jepara benar-benar mampu meningkatkan 

dan mewujudkan tujuan pendidikan. 

Skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini 

dalam hal karakter yang dikaji dari peserta didik yaitu 

kedisiplinan dan tanggung jawab. Lalu pemerannya yaitu 

bukan BK melainkan semua guru terlibat didalamnya. 

Setidaknya dapat memberikan sumbangan pada penelitian ini 

perihal tentang kedisiplinan. Dan pada dasarnya BK yang ada 

dalam Madrasah sudah barang tertentu mengacu pada konsep-

konsep islami yang nantinya juga berkaitan dengan peneliian 

ini. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fuani Tikawati Maghfiroh, 

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, UIN Walisongo, tahun 2016 yang 

berjudul “ Upaya Guru Kelas Dalam Pembentukan Karakter 

Disiplin Siwa Di MI Nurul Huda Kecamatan Belik Kabupaten 

Pemalang Tahun Ajaran 2015/2016”. Skripsi tersebut meneliti 

tentang upaya guru kelas dalam meningkatkan kedisiplinan 

peserta didiknya. Dalam penelitian tersebut juga 
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mengungkapkan secara detail bagaiman upaya guru kelas 

dalam membentuk karakter disiplin siswa.
9
 

Penelitian ini menunjukan, bahwa peranan guru kelas dalam 

pembentukan karakter disiplin siswa MI Nurul Huda Belik 

Pemalang yaitu guru sebagai pendidik, pengajar, 

pembeimbing, pelatih, dan evaluator. Sedangkan upayanya 

dengan menggunakan metode pembiasaan, keteldanan, diskusi, 

ceramah dan simulasi. 

Hasil penelitian ini ditunjukan dengan perubahan sikap dan 

perilaku peserta didik kea rah yag lebih baik dengan 

mencerminkan kenibasaan mematuhi peraturan-peraturan yang 

ada disekolah. 

Skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini 

dalam hal pemerannya dimana skripsi tersebut pemeran nya 

adalah guru kelas, sedangkan penelitian ini pemerannya 

adalah seluruh guru terlibat didalamnya. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencari kebenaran 

dalam suatu penelitian. Sebagaimana dalam bukuna Sugiono 

menjelaskan bahwa “Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid yang bertujuan dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam 

bidang pendidikan dengan cara dapat ditemukan, dikembangkan, 

dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu.
10

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian jenis deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif  kualitatif adalah jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif  kualitatif ini 

                                                           
9  Fuani Tikawati Maghfiroh,  Upaya Guru Kelas Dalam Pembentukan 

Karakter Disiplin Siswa Di MI Nurul Huda Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang 

Tahun Ajaran 2015/2016, (Semarang, UIN Walisongo, 2016). 
10  Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 6 



 11 

adalah suatu metode yang berlandaskan pada filsafat 

postpositisme yang digunakan untuk meneliti kondisi atau 

gejala yang alami dimana instrument dari peneitian ini adalah 

peneliti itu sendiri.
11

 

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang hasilnya 

deskriptif, yang dimana data penelitian tersebut yang berupa 

kata-kata dari orang secara lisan atau perilaku yang dapat 

diamati, sehingga penelitian ini sifatnya harus terjun langsung 

ke sekolah agar dapat mengali masalah serta hasil dari 

penelitian. 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah studi kasus, penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti tentang suatu proses, 

peristiwa, aktivitas atau sekelompok individu, studi kasus ini 

dapat menjawab pertanyaan pada suatu penelitian yang berupa 

pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kasus yang diteliti terikat 

dengan waktu dan aktifitas, dan peneliti mengumpulkan 

informasi secara detail dengan menggunakan berbagai 

prosedur pengumpulan data dalam waktu tertentu.
12

 

Pada penelitian ini kasus yang akan diteliti adalah peran 

guru PAI dalam pembentukan karakter kedisiplinan peserta 

didik. 

3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian mengenai  Pembentukan Karakter Disiplin 

Peserta Didik yang dilakukan di SD IT Harapan Bangsa 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

Kegiatan penelitian dilaksanakan di mulai sejak 17 Februari 

2020- 17 Juli 2020. 

 

 

                                                           
11  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hlm. 7 
12  Emzir, Metedologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 28 
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4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data 

diperoleh. Penelitian kualitatif yang sumber data utamanya 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan literature lain.
13

 Dua sumber data dalam 

penelitian ini yang digunakan peneliti untuk mencari dan 

mengumpulkan sumber data, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil secara langsung 

oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara. 

Peneliti melakukan wawancara maupun pengamatan 

langsung di lapangan untuk mencari dan menemukan data 

kepada informan yang mengetahui secara rinci dan 

jelastentang masalah yang diteliti. Informan yang dijadikan 

sebagai data primer adalah guru PAI dan psesrta didik 

yang ada di SD IT Harapan Bangsa Natar Lampung 

Selatan. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data tidak 

langsung yang mampu menjadi penguat terhadap data 

penelitian dan memberikan tambahan. Sumber data dalam 

penelitian kualitatif ini dapat diperoleh melalui studi 

pustaka dengan media buku dan media internet selain 

berupa kata-kata, bahasa dan tindakan dari informan, 

selain itu juga akan mengambil data dari buku-buku, 

laporan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

focus peneltian ini. Dalam penelitian ini awancara dengan 

kepala sekolah dan guru BP, serta data-data sejarah dan 

foto menjadi data sekundernya. 

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian.
14

 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti.
15

 

                                                           
13  Ibid, hlm. 112 
14   Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 130 
15  Ibid., hlm. 31 
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Dalam penelitian kualitatif pengambilan sampel mengunakan 

purposive sampling. 

Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non 

random sampling, dimana peneliti menentukan sampel dengan 

cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan 

penelitian sehingga bisa menjawab permasalahan penelitian 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Langkah yang paling utama dalam penelitian yaitu 

prosedur pengumpulan data, karena mendapatkan data adalah 

tujuan utama dari penelitian. Peneliti menggunakan prosedur 

pengumpulan data dengan cara sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengamatan dan 

pencatatan objek yang diteliti secara sistematis mengenai 

fakta yang jelas didalam. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan observasi langsung yakni observasi yang 

dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai 

kedisiplinan siswa. Peneliti melakukan observasi terhadap 

siswa. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

dengan cara menyiapkan sebuah pertanyaan yang diman 

pertanyaan tersebut diajukan kepada sumber informasi. 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang 

peran guru dalam pembentukan karakter displin yang dimliki 

peserta didik. Peneliti melakukan wawancara dengan guru 

PAI, kepala sekolah, guru BP dan peserta didik yang sebagai 

informan dalam penelitian ini. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu “ Metode yang digunakan untuk 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
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catatan, transkip, buku, surat kabar, majalh, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.
16

 

Metode ini digunakn peneliti umtuk mengambil data 

dari dokumentasi sekolah, yaitu sejarah berdirinya SD IT 

Harapan Bangsa, Natar data pendidik/guru, visi dan misi, 

dan kondisi sarana dan prasarana SD IT Harapan Bangsa 

Natar. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data 

secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat 

khusus, kemudian di analisis dan akhirnya ditemukan 

pemecahan persoalan yang bersifat umum dari berbagai kasus 

yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat 

individual.
17

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif lapangan ini sesuai dengan pendapat Miles dan 

Hunberman yang dikutip oleh Sugiyono yaitu melelui data 

reduction (reduksi data), data display ( penyajian data), dan 

conclusion drawing/ verification (keseimpulan).
18

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) : Mereduksi data bearti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya. 

b. Data Display (Penyajian Data) : Dalam hal ini Miles 

Hanburman (dalam Sugiyono 2012) menyaakan yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. 

                                                           
16  Ibid, hlm. 274 
17 Moh. Karim, Metode Penelitian Kualatatif-Kuantitatif , cet.2, (Yogyakarta: 

UIN-Maliki Pres, 2010), hlm. 193 
18 Sugiyono, Metode Penelitian.,  Op. Cit. hlm. 246 
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c. Conclusion Drawing/Verification (Keseimpulan) : 

Langkah selanjutnya adalah penarikan keseimpulan atau 

verivikas, dilakukan verifikasi karena keseimpulan awal 

yang di kekukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasi data kedalam kategori, penjabaran ke adalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

keseimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

6. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu 

mengungkapkan kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan 

data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Hal tersebut 

bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (kredibilitas) 

penelitian kualitatif sehingga dapat di pertanggung jawabkan 

secara ilmiah. Uji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan triangulasi. 

Sugiyono, mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik 

pengumpalan data yang bersifat menggabungan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Sedangkan menurut Molelong, triangulasi adalah teknik 

pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.
19

 

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan 

menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan 

data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data 

                                                           
19  Ibid, hlm. 241 
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dengan triangulasi teknik. Triangulasi teknik yaitu peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik 

pengumpulan data yang dimaksud berupa wawancara, 

observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serentak. 

Penggunaaan triangulasi teknik tersebut dilakukan agar 

data yang diperoleh dari informan penelitian yang menjadi 

sumber data primer menjadi lebih valid, consist, tuntas, dan 

pasti sehingga dapat dianalisis dan ditarik keseimpulan terkait 

penelitian. Dalam penelitian ini, penelii memilih menggunakan 

metode ini untuk memperoleh kebenaran data atau dokumen 

yang berkaitan dengan peran guru PAI dalam pembentukan 

karakter disiplin pserta didik di SD IT Harapan Bangsa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1. Peran Guru PAI dalam pendidikan  islam 

Pendidik adalah bapak rohani (spiritual father) bagi 

peserta didik, yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, 

pembinaan akhlak mulia dan meluruskan perilakunya yang 

buruk. Menurut Al Ghazali, guru adalah orang yang berusaha 

membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan 

mensucikan hati sehingga menjadi dekat dengan Khaliqnya. 

Menurut Zuhairini dkk, guru agama Islam 

merupakan pendidik yang mempunyai tanggung jawab dalam 

membentuk kepribadian Islam anak didik, serta bertanggung 

jawab terhadap Allah Swt. Beberapa tugas guru agama Islam 

sebagai berikut : 

a) Mengajarkan ilmu pengetahuan Islam 

b) Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 

c) Mendidik anak agar taat menjalankan agama 

d) Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia. 

Dalam literatur Islam, menurut Muhaimin guru biasa 

disebut sebagai ustadz, mu’allim, murabbiy, mursyid, mudarris, 

dan muaddib. 

Di luar Negeri, kata ustadz identik digunakan untuk 

mereka yang bergelar profesor. Penggunaan kata ustadz ini 

mengandung makna bahwa seorang guru diharuskan memiliki 

komitmen terhadap profesionalitas diri dalam mengemban tugas 

mengajar sebagai guru. Tugas guru yang paling utama adalah 

meningkatkan mutu proses dan hasil kerja yang ia lakukan 

dengan selalu memperbaiki dan memperbaharui model, strategi 

serta metode yang ia gunakan dalam pembelajaran sesuai 

dengan mengikuti arah perkembangan zaman. 

http://www.jejakpendidikan.com/search/label/pendidikan
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Kata mu’allim, memiliki arti mengetahui dan menangkap 

hakikat sesuai yang mengandung makna bahwa guru dituntut 

harus mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang 

diajarkannya serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, 

serta memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

mengamalkan apa yang telah dipelajari. 

Kata murabbiy  berasal dari kata Rabb yang berate Tuhan. 

Tuhan sebagai Rabb al-alamin dan Rabb al-naas yaitu  yang 

menciptakan, mengatur dan memelihara seisi alam termasuk 

didalamnya adalah manusia. Manusia memiliki kedudukan yang 

tinggi didunia, yaitu sebagai khalifah fil ardhi (utusan Allah 

dibumi) yang diberikan tugas untuk mengembangkan 

kreatifitasnya untuk berkreasi, mengatur serta memelihara alam 

sebagi titipan dari Allah Swt. Dari uraian tersebut, maka guru 

dalam konteks ini definisikan sebagai orang yang mendidik dan 

menyiapkan peserta didiknya agar mampu berkreasi mengatur 

serta memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan 

malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya. 

Kata mursyid biasa kita dengar digunakan dikalangan 

orang-orang yang mengikuti thoriqoh dalam bertasawaf Nasihat 

Imam Waki‟ kepada Imam Syafi‟I yang berbunyi “syakautu ila 

waki’ in su’a hifdzi wa arsyadani ila tarki ma’ashi” kata yang 

bergaris bawah tersebut berarti petunjuk atau nasihat. Dari 

uraian tersebut bisa kita ambil keseimpulan bahwa mursyid 

adalah orang yang memberikan petunjuk untuk mengarahkkan 

kita kepada jalan yang benar serta meninggalkan perbuatan-

perbuatan maksiat. 

Kata mudarris berasal dari kata darrasa, yadrusu, darsan 

yang berate terhapus, hilang, bekasnya, menghapus, 

menjadikan, using, melatih, mempelajarai. Dari pengertian 

tersebut maka tugas guru adalah berusaha mencerdaskan peserta 

didiknya, menghilangkan ketidaktahuan dan kebodohan 

mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan 

karakter, bakat, minat dan kemampuannya. 
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Kata mu’addib, berasal dari kata adab yang berate moral, 

etika dan adab atau kemajuan lahir dan batin. Adab adalah 

etiket atau tata cara yang baik dalam melakukan suatu 

pekerjaan, baik ibadah ataupun mu‟amalah. Sehingga mu‟addib 

bisa kita artikan sebagai seorang pendidik yang mengemban 

tugas menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan 

peserta didik untuk berperilaku (beardab) sesuai dengan ajaran 

Islam. Norma-norma serta sopan santun yang berlaku 

dimasyarakat. 

Secara spesifik guru Penidikan Agama Islam adalah orang 

yang pekerjaannya mengajarkan pelajaran Agama Islam, oleh 

karena itu , dapat dijelaskan bahwa guru PAI  adalah sosok 

yang senantiasa bergelut mengajarkan mata pelajaran agama 

Islam kepada peserta didik , dalam hal ini tugasnya bukan 

hanya mngajarkan pengetahuan agama , tetapi juga mendidik 

dan menanamkan nilai-nlai yang baik kepada anak-anak 

didiknya.
20

 

Dengan deimikian guru Pendidikan Agama Islam 

mempunyai tugas ganda selain mentransfer ajaran agama islam 

juga mempunyai tanggung jawab dalam membentuk tingkah 

laku peserta didik sesuai karakter budaya bangsa. 

Berdasarkan uraian pengertian pendapat diatas, dapat 

disimpulkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam adalah orang 

yang profesionalitas dalam tenaga kependidikan islam yang 

bertanggung jawab memberikan pengetahuan, bimbingan, serta 

bantuan kepada pserta didik dalam mengembangkan 

kedewasaannya baik ranah kognitif, afektif maupun 

psikomotorik sesuai dengan ajaran agama islam yaitu menaati 

Allah Swt dan RasulNya serta menjauhi apa-apa yang dilarang 

oleh agamanya. 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Guru PAI 

Tugas guru dalam pandangan Islam adalah mendidik, yaitu 

“mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik 

                                                           
20 Jurnal Mudarissunah, Peningkatan Kompetensi Guru PAI, volume 4, nomor 

2, juli-desember 2015 
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psokomotor, kognitif, maupun potensi afektif”
21

. Pendidikan 

Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, 

pengahayatan, dan pengalaman peserta didik tentang Agama 

Islam sehingga menjadi mnusia muslim yang bertaqwa kepada 

Allah SWT serta berakhlak mulia dalam keidupan pribadi, 

masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Secara spesifik guru PAI adalah orang yang pekerjaanya 

mengajarkan pelajaran Agama Islam. Oleh karena itu, dapat 

dijelaskan bahwa guru PAI adalah sosok yang senantiasa 

bergelut mengajarkan mata pelajaran agama Islam kepada 

siswa, dalam hal ini tugasnya bukan hanya mengajarkan 

pengetahuan agama, tetapi juga mendidik dan menanamkan 

nilai-nilai yang baik kepada anak anak didiknya.
22

 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa guru PAI adalah 

pendididkan professional yang memilki dua tugas yaitu tugas 

melaksanakan sebagai pendidik dan pengajar disekolah dan 

juga memilki tugas memberi pemahaman materi agama islam 

kepada peserta didik agar peserta didik dan masyarakat  

memilki cara pandang atau pemahaman terhadap agama (al-

qur‟an dan hadits) secara tepat yang ditandai dengan sikap dan 

perilaku yang santun, damai serta anti kekerasan. 

3. Kompetensi Guru PAI 

Guru dituntut memiliki kompetensi yang unggul 

dibidangnya, Kompetensi guru merupakan salah satu yang 

harus dimiliki setiap guru dalam jenjang pendidikan dan bidang 

apapun, tak terkecuali guru PAI. Peningkatan Kompetensi Guru 

PAI dalam Pembelajaran harus lebih difokuskan dan menjadi 

perhatian khusus bagi lembaga pendidikan Islam secara khusus 

maupun pemerintah secara umum. Guru yang bisa 

memanusiakan manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia, 

berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian unggul dan 

                                                           
21  Ahmad Tafsir, Ilmu Pndidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), hlm.74 
22  22  Jurnal Mudarrisunah, Peningkatan Kompetensi Guru PAI dalam 

Pembelajar,volume 4, nomor 2, juli-Desember 2015, diakses pada 05.01.2020 pukul 

06.00 wib 
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bermartabat ada pada Guru PAI, bila guru PAI tidak dapat 

meningkatkan kompetensi, maka akan berpengaruh pada siswa 

menerima transformasi pengetahuan dalam proses 

pembelajaran, sehingga pembelajaran dianggap gagal dan 

pendidikan menjadi hal yang tabu dan tidak penting dalam 

pandangan masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia 

khususnya bagi guru Pendidikan Agama Islam adalah suatu 

jawaban yang tepat meluruskan persoalan pendidikan yang 

selama ini menjerat dunia pendidikan, agar dapat diperbaiki 

akhlak dan budi pekerti generasi bangsa sesuai dengan ajaran 

Islam yang hampir ditelan perkembangan zaman.
23

 

Guru diwajibkan memilki empat kompetensi yang terdiri 

dari kompetensi kepribadian, kopetensi sosial, kompetensi 

pedagogiek, kompetensi professional. Keempat kompetensi 

tersebut harus diketahui , dipahami, dan dilaksanakan oleh guru 

dalam menjalankan  tugas dan fungsinya agar guru tetap bisa 

dikatakan sebagai pendidik professional. 1) kompetensi 

pedagogiek  yaitu seperangkat pengetahuan dan keterampilan 

yang berkaitan dengan proses pembelajaran; 2) kompetensi 

kepribadian yaitu seperangkat kualitas personal atau kepribadi 

yang mendukung kualitas pembelajaran; 3) kompetensi sosial 

adalah seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang 

berkaitan dengan komunikasi dngan orang lain untuk 

mensukseskan proses pembelajaran; 4) kompetensi professional 

yaitu seperangkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki 

melalui proses pendidikan sehingga diharapkan mampu 

mewujudkan profesi guru yang ideal.  Guru sebagai jabatan 

profesi, harus mampu melaksanakan tugas pekerjaannya 

didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (UU No 14 Tahun 

2005): 

a. Memilki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme 

b. Memilki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketaqwaan dan akahlak mulia 

                                                           
23  Jurnal Mudarrisunah, Peningkatan Kompetensi Guru PAI dalam 

Pembelajar,volume 4, nomor 2, juli-Desember 2015, diakses pada 05.01.2020 pukul 

06.00 wib 
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c. Memilki kualifikai akademik dan latar belakang pendidikan 

seseuai dengan bidangnya. 

d. Memilki tanggung jawab atas tugas pelaksanaannya 

profesinalitasnya 

e. Memperoleh pengahsilan yang ditentukan sesuai dengan 

prestasi kerjanya 

f. Memilki kesempatan untuk mengembangkan profesinya 

secara berkelanjutan dengan belajara sepanjang hayat 

g. Memilki jaminan perlindungan hukum  dalam melaksanakan 

tugas profesinya 

h. Memilki orrganisasi profesi yang memilki kewenangan 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan profesinya. 

Dari aspek kompetensi inlah dapat perbedaan ntara guru 

PAI dengan guru non PAI. Guru PAI adalah pendididkan 

professional yang memilki dua tugas yaitu tugas melaksanakan 

sebagai pendidik dan pengajar disekolah dan juga memilki 

tugas memberi pemahaman materi agama islam kepada peserta 

didik agar peserta didik dan masyarakat  memilki cara pandang 

atau pemahaman terhadap agama (al-qur‟an dan hadits) secara 

tepat yang ditandai dengan sikap dan perilaku yang santun, 

damai serta anti kekerasan. 

Perbedaan nyata antara guru non PAI dengan guru PAI 

terletak pada aspek kompetensi sosial dan pedagogiek. 

Kompetensi sosial bagi guru PAI lebih luas ruang lingkupnya 

dengan guru non PAI, karena guru PAI secara langsung maupun 

tidak langsung dituntut mampu meberikan pencerahan tidak 

hanya kepada peserta didik disekolah tetapi juga masyarakat 

diluar sekolah. Walaupun diluar jam sekolah, guru PAI tidak 

boleh menghindar jika ada masyarakat yang bertanya atau 

memnita pendapat tentang berbagai hal kehidupan dan 

keagamaan. Guru PAI tidak boleh lari dari pemaslahan yang 

dihadapi masyarakat. Agama yang melekat dalam diri guru PAI 

memilki konseuensi dakwah islam secara nyata pada 

masyarakat. 
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Dari aspek kompetensi pedagogiek peran dan tanggung 

jawab guru PAI dengan guru non PAI terlihat jelas. Hal ini 

disebabkan karena perbedaan karakteristik ilmu yang berbeda. 

Karakteristik ilmu PAI bersifat multi disiplin /zigzag, 

sedangkan ilmu non PAI bersifat monodisiplin/monoton. 

Konsekuensinya, guru PAI juga harus memilki wawasan lintas 

sector/multidisplin. 

Guru PAI harus memilki pengetahuan lintas sector, artinya 

guru PAI tidak cukup hanya memilki pengethuan norma-norma 

ritual keagamaan melainkan harus mengikuti dinamika atau 

perkembangan ilmu pengethuan dan teknologi. Secara ekstrem 

dapat dikatakan bahwa guru PAI adalah sosok guru yang “serba 

bisa” karena pelajaran PAI menghendaki kemampuan yang 

serba bisa.  

2. Pembentukan Karakter Disiplin 

a. Pengertian Karakter Disiplin 

Islam mengtaur disiplin seagaimna tersirat dalam surah an-

Nisa ayat 59:  

                         

  

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di 

antara kamu.
24

 

Ayat diatas memrintahan kuam mukminim agar menaati 

putusan hokum dari siapapun yang berwenang menetapkan 

hokum. Secara berturut dinyatakan Nya; wahai orang-orang 

yyang beriman, taati lah Allah dalam perintahnya-perintahNya 

yang tercantum dalam al-qur‟an dan taatilah Rosul-Nya, yakni  

Muhammad saw. Dalam segala macam perintahnya, baik 

perintah melakukan sesuatu, amupun untuk tidak 

                                                           
24 Quran.kemenag.go.id/sura/4/59 
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melakukannya, sebagaimana tercantm dalam sunnahnya yang 

shahih, dan perkenankan juga perintah Ulil amri, yakni yang 

berwenang menagani urusan-urusan kamu, Selma mereka 

merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, 

dan selam perntahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah 

atau perintah rasul-Nya.
25

 

Dalam ayat tersebut pada ininya adalah anjuran agar 

disiplin menegakkan aturan yang telah ditetapkan Allah dan 

Rasul-Nya serta pemimpin yang berwenang diantara kita. Selain 

itu Allah juga meningyingu tentang disiplin waktu lewat ayat-

ayat Al-Qur‟an seperti Wadduha (demi waktu dhuha), Wal-asyr 

(demi masa) dan Wal-fajri ( dmi waktu fajar). Secara tersirat 

Allah menyuruh kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-

baiknya. 

Adapun hadis yang menjelaskan tentang disiplin yaaitu sebagi 

berikut: 

 

ٌُ أَْخبََسََا أَبًِ عَ  ثََُا َعْبَدا ْعُت أَبًِ قَاَل َحدَّ ًِ ٍْ أَْشَعَث قَاَل َس ٍْ ُشْعبَتَ َع

ٌَ أََحبَّ  ِم َكا ًَ َُْٓا أَيُّ اْنَع ُ َع ًَ َّللاَّ ْعُت َيْسُسٔقًا قَاَل َسأَْنُت َعائَِشتَ َزِض ًِ َس

 ٌَ ٍٍ َكا ائُِى قَاَل قُْهُت فَأَيَّ ِحٍ َسهََّى قَانَْت اندَّ َٔ  ِّ ٍْ ُ َعهَ ًِّ َصهَّى َّللاَّ ئِنَى انَُّبِ

اِزخَ ٌَ  َع انصَّ ًِ ٌَ ٌَقُُٕو ئَِذا َس قُُٕو قَانَْت َكا  

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan 

kepada kami Ayahku dari Syu'bah dari Asy'ats dia berkata; 

saya mendengar ayahku, dia berkata; saya 

mendengar Masruq berkata; saya bertanya 

kepada Aisyah radliallahu 'anha; "Amalan apakah yang paling 

dicintai oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab; 

'Yaitu amalan yang dikerjakan secara terus menerus.' Masruq 

berkata; 'Tanyaku lagi; 'Lalu kapankah beliau biasa bangun 

(pagi)? ' Dia menjawab; 'Beliau bangun (pagi) apabila 

mendengar ayam berkokok.
26

” 

                                                           
25 M. qurais shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Qur‟an), (Tanggerang: Penerbit Lentera Hati, 2008), hlm.482-483 
26 Hadits.id/hadits/bukhori/5980 
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Imam nawawi berkata „ amal yang sedikit tapi dilakukan 

secara terus menerus menunjukan ketaatan seseorang kepada 

Allah SWT, yaitu dengan mengingat-Nya, melakukan koreksi 

diri, ikhlas dan menerima pa yang ditakdirkan Allah kepadanya, 

berbeda halnya dengan amalan yang banyak tapi memberatkan. 

Sebab amal yang sedikit tapi dilakukan terus menerus it akan 

bertambah, sedangkan amal yang banyak tapi memberatkan 

akan terhenti ayau terputus ditengah jalan.
27

 

Dengan begitu, seseorang akan dikatakan disiplin jka 

melakukan perbuatan-perbuatan baik secara rutin dan teratur. 

Bangun pagi dengan rutin juga dicontohkan oleh Nabi sendiri 

membuktikan betapa berharganya waktu yang kita miiki untuk 

bisa kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. 

Disiplin yaitu ketaatan atau kepatuhan pada peraturan (tata 

tertib dan sebagainya).
28

dalam bahasa inggris disebut discipline, 

berakar dari kata bahasa latin yang sama (discipulus) dengan 

disciple dan mempunyai makna yang sama yaitu mengajari atau 

mengikuti pemimpin yang dihormati.
29

 

Kepatuhan sebagai seorang muslim, maka harus menaati 

segala perintah Allah SWT dan menjauhi laranganNya. Sebagai 

warga negara bearati meyakini dan menjalankan pancasila dan 

tidak melanggar UUD 1945. Dan sebagai pelajar, maka harus 

menaati tata tertib yang ada disekolah. Dalam keluargapun 

memilki aturannya masing-masing untuk dipatuhi termasuk oleh 

anaknya yng masih belajar. 

Disiplin sekolah sendiri adalah usaha sekolah untuk 

memilihara perilku peserta didik agar tidak menyimpang dan 

dapat mendorong peserta didik untuk berperilaku sesuai norma, 

peraturan dan tata tertb yang berlaku disekolah.
30

 Dengan adanya 

                                                           
27 E-book: Ibnu Hjar Al Asqolani, Fathul Baari (syarah Shahih Al Bukhari), 

ter.Ghazairah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Amzah, 2002), hlm.186 
28 Deprtemen Pendidikan Nasional, KBBI Edisi Ketiga…, hlmn. 268 
29  Jane Elizabeth Allen dan Marilyn Cheryl, Disiplin Positif, trans. Imam 

Macfud, (Jakarta: Prestasi Pustakara, 2005), hlm. 24 
30 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hlm. 266 
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peraturan inilah guru memiliki pedoman untuk menegakan 

kedisiplinan peserta didiknya. 

Pedoman untuk membentuk karakter disiplin ini juga 

diperkuat dengan Gerakan Displin Naisonal yang dicangakan 

oleh Presiden Kedua, Soeharto. Dalam sambutannya anatar lain 

dikatanan: Bangsa-bangsa yang maju dengan cepat adalah 

bangsa-bangsa yang berdisiplin tinggi. Hanya bangsa yang 

bersisiplin tinggilah yang mampu secaratertib dan terkendali 

melaksanakan apa yang telah disepakati bersama. Displin 

nasional tidaklah mampu tumbuh sendiri, ia lahir dari disiplin 

pribadi, disiplin kelompok, disipin golongan dan disiplin 

masyarakat. (Gerakan Disiplin Nasional/ GDN 1996:7).
31

 

Dalam sambutan tersebut dikatakan bahwa disiplin lahir dari 

pribadi, kelompok dan seterusnya. Maka lingkungan diman 

seseorang berada sangat mempengaruhi kedisiplinannya, seperti 

keluarga, masyarakat dan lingkungan sekolah. Keluarga adalah 

lingkungan yang terdekat dengan individu, dan masyarakat 

adalah lingkungan terdekat keda yang bisa mempengaruhi 

kedisiplinan individu. Dengan melihat tingkah laku orang-orang 

disekitarnya inilah seseorang mulai menirukan dan akan terbiasa 

dengan tingkah laku tersebut, termasuk dalam hal disiplin. 

Maka lingkungan sekolah memmangang perang besar untuk 

mendidik peserta didik agar dapat memilih dan memilah perilaku 

man yang baik dan mana yang buruk. Dan sekolah juga 

merupakan wahana pendidikan dimana para peserta didik 

dibiasakan dengan nilai-nilai tata tertib sekolah dan nilai-nilai 

keiatan pembeljaran berbagai bidang studi yang dapat meresap 

kedalam kesadaran hati nuaraninya sehingga karakter disiplin 

muncul dan terpatri dalam diri.
32

 

b. Cirri-ciri dan Macam-macam Karakter Disiplin 

Karakter-karakter yang baik yang sudah diajarkan memrlukan 

pengamatan lebih lanjut untuk bisa mengatahui apakan peserta 

                                                           
31 Tulus Tu‟u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: PT 

Grasindo, 2004), hlm.10 
32 Tulus Tu‟u, Peran Disiplin pada Perlaku dan Prestasi Siswa…, hlm.11  
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didik sudah memiliki karakter tersebut ataukah belum. Berikut 

adalah cirri-ciri anak yang memiliki karakter disiplin menurut 

Larry J. Koenig: 

1) Bangun pagi dan siap pergi kesekolah tepat waktu tanpa 

dibarengi omelan orang tua. 

2) Mematuhi aturan tanpa perlu diperingatkan berkali-kali. 

3) Melaksanakan tugas rumah tangga sebagai anak sebelum 

dimnta oleh orang tua. 

4) Bersikap hormat pada orang tua dan saudara-saudaranya. 

5) Bersikap baik disekolah. 

6) Tidak saling berkelahi dan berntem lagi. 

7) Mengerjakan PR-nya tepat waktu tanpa perlu diomeli 

terlebih dahulu. 

8) Tidur tepat waktu dan tetap pada tempat tidurnya. 

9) Merapikan kamar mereka sendiri.
33

 

Sedangkan menurut Nurul Zuriah, seseorang dikatakan 

disiplin apabila melakukan pekerjaan dengan tertib dan teratur 

sesuai dengan waktu dan tempatnya, serta dikerjakan dengan 

penuh keasadaran, ketekunan, tanpa paksaan dari siapapun.
34

 

Apabila peserta didik  memiliki perilaku seperti yang 

disebutkan diatas dan perilaku tersebut sudah terpatri dalam 

dirinya, merassa tidak enak hati jika tidak melaksanakannya, 

maka dia bisa dikatakan displin. 

Macam-macam disiplin menrut jenisnya dibagi menjadi 3 

yaitu, disiplin waktu, displin menegakkan aturan dan disiplin 

sikap.
35

 Namun hanya dua yang dirasa tepat yaitu disiplin waktu 

                                                           
33  Larry J. Koenig, Smart Discipline  (Menanamkan Disiplin dan 

Menumbuhkan Rasa Percaya Diri pada Anak), trans, Inrijati Pudjilestari, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 3-4 
34  Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam perpsektif 

Perubahan …, hlm. 83 
35  Julian Abioso Firdaus, Bimbingan dan Konseling Kelopok dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik Kelas XI Bahasa di MAN BawuJepara…, 

hlm.95 
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dan disiplin menegkkan aturan. Disiplin sikap mempunyai arti 

menyeluruh, oleh karena itu tidak perlu masuk dalam jenis 

disiplin. Berikut uraiannya: 

1) Disiplin Waktu 

Disiplin waktu adalah sikap yang mencerminkn 

seseorang yang menghargai waktu, selalu tepat waktu pada 

setiap jadwal yang ada, dan menggunakan atau memanfaatkan 

waktu dengan sebaik-naiknya. 

2) Displin Mematuhi dan Menegakkan Aturan 

Kata mematuhi atauran berate kita mengikuti aturan 

yang telah ada.  Namun dengan kata menegakkan, selain 

mengikuti aturan, juga bisa berrti menegur dan mengingatkan 

orang lain yang melakukan penyelewengan yang ada. Allah 

Swt. Telah menyinggung agar manusia patuh dan taat pada-

Nya. Pada Rasulullah Saw. Dan juga pada pemimpin  (ulil 

amri). 

Dengan adanya pemimpin, mka ada pula aturan-

aturan yang dibuatnya maupun yang telah disepakatinya. Dan 

secara otomatis orang-orang yang berada dibawah 

kepemimpinannya diharuskan mematuhi aturan tersebut. 

Namun mengacu pada ayat tersebut juga kita diberitahu oleh 

Allah Swt. Bahwa jika kita memiliki endapat yang lain, 

jangan semena-mena menentang, dan memberontak pada 

pemimpin kiata, melaikan kemabali pada Al-Qur‟an dan 

Hadits. Maksunya ilah kita bisa encari solusi yang terbaik dari 

kedua sumber utama agama Islam tersebut. 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Karakter 

Disiplin 

Pembentukn karakter  tidak terlepas dari factor-faktor yang 

membentukannya. Terdapat banyak factor yang mempengaruhi 

karakter, akhlak, moral, budi pekerti dan etika manusia. Dari 
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sekian banyak factor tersebut, para ahli mengeolongkan ke dua 

bagian, yaitu factor intern dan ekstrn.
36

 

Factor intern, berate factor yang berpengaruh pada trhadap 

pembentukan karakter dari dalam individu itu sendiri. 

Sedangkan factor ekstrn adalah factor yang mempengaruhi dari 

luar individu itu sendiri. 

Ada banyak hal yang mempengaruhi factor intern ini adalah: 

a) Insting atau Naluri 

Insting adalah suatu sifat yang dapat menumbuhkan 

perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir 

lebih dahulu kearah tujuan itu dan tidak ddahului lathan 

perbuaan itu. Pengaruh narluri pada diri seseorang  sangat 

tergantung pada penyalurannya. Naluri dapat 

menjerumuskan manusia kepada kehinaan, tetapi dapat juga 

mengangkat kepada derajat yang tinggi (mulia), jika naluri 

disalurkn kepada hal yang baik dengan tuntunan kebeneran.  

b) Adat atau Kebiasaan 

Factor kebiasaan ini memang berperan sangat  penting 

dalam membentuk dan membina akhlak (karakter). 

Sehubungan kebiasaan merupakan perbuatan yang diulang-

ulang sehingga mudah dikerjakan maka hendaknya manusia 

memaksakan diri mengulang-ulang perbuatan baik sehingga 

menjadi kebiasaan dan terbentuklah akhlak (karakter) yang 

baik. 

c) Kehendak atau Kemauan 

Kemauan ialah kemaun untuk melangsungkan segala 

ide dan segala yang dimaksud, walau disertai dengan 

berbagai rintangan dan kesukaran-kesukaran, namun sekali-

kali tidak mau tunduk kepada rintangan –rintangan tersebut. 

 

 

                                                           
36 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hlm. 19 



 30 

d) Suara Bantin dan Suara Hati 

Suara bantin berfungsi memperingatkan bahayanya 

perbuatan buruk dan berusaha mencegahnya, disamping 

dorongan untuk melakukan perbuta  baik. Suara hati dapat 

terus mendidik dan dituntun akan menaiki jenjang kekuatan 

rohani. 

e) Keturunan 

Keturunan merupakan suatu factor yang dapat 

mempengaruhi perbuatan manusia. Dalam kehidupan kita 

dapat melihat anak-anakyang berperilak menyerupai orang 

tuanya bahkan nenek moyangnya, sifat yang diturunkan itu 

diantaranya adalah sifat jasmaniah dan sifat rohaniah. 

Factor ekstrn yaitu factor yang mempengaruhi pembentukan 

karakter dari luar. Selain factor intern yang dapat mempengaruhi 

karakter juga terdapat factor ekstrn diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Pendidikan 

Pendidikan memiliki pengaruh yang sangat besar 

dalam pembentukan karakter, akhlak, dan etika seseorang 

sehingga baik dan buruknya aklhak seseorang sangat 

bergantung pada pendidikan. Pendidikan ikut 

mematanagkan kepribadian manusia sehingga tingkah 

lakunya seseuai dengan pendidikan yang telah diterima 

oleh seseorang baik pendidikan formal, informal maupun 

non-formal. 

b. Lingkungan 

Lingkunngan adalah seseutu yang melingkupi suatu 

tubuh yang hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, keadaaan 

tanah, udara, dan pergaulan yang hidup selalu 

berhubungan dengan manusia lainya atau juga dengan 

alam sekitar. Itulah sebabnya manusia harus  bergaul dan 
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dalam pergaulan itu saling mempengaruhi pikiran, sifat 

dan tingkah laku.
37

 

Adapun factor intern dan ektrn yang tertera diatas akan 

dikembangkan secara baik jika semua pihak mendukung. Tetapi 

yang menjadi pengahambat dalam pembentuan karakter disiplin 

adalah media masa, TV, internet, dan lainlain. Alat-alat 

komunikasi ini akan berpengaruh pada karakter disiplin peserta 

didik yang kadang sangat berlainan dengan nilai yang 

ditanamkan disekolah. Begitu besar pengaruh media sehingga 

sering kali membuat pengaruh sekolah tidak kuat bahkan kalah. 

d. Metode Pembentukan Karakter Disiplin Di Sekolah 

Pendidikan karakter merupakan tumpuan perhatian pertama 

dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan 

Nabi Muhammad SAW, yang utama adalah untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia.
38

 

Berikut diantara Metode-Metode Pendidikan yang digunakan 

oleh Rasulullah SAW dalam pembentukan akhlak atau karakter: 

1.Metode Keteladanan (al-Uswah al-Hasanah)  

Secara terminologi, al-uswah berarti orang yang ditiru, bentuk 

jamaknya adalah usyan. Hasanah berarti baik. Jadi uswah 

hasanah artinya contoh yang baik, suri teladan. Dalam Al-Quran 

terdapat ayat yang menjelaskan tentang keteladanan yaitu pada 

QS. al-Ahzâb/ 33: 21 

َو  ْٕ اْنٍَ َٔ  َ
ٌَ ٌَْسُجٕا َّللّاه ٍْ َكا ًَ ةٌ َحَسَُتٌ نِّ َٕ ِ اُْس

ِل َّللّاه ْٕ ًْ َزُس ٌَ نَُكْى فِ نَقَْد َكا

ًٍْسا   َ َكثِ
َذَكَس َّللّاه َٔ ِخَس   اْْله

21. Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak 

mengingat Allah 

 

                                                           
37 Ibid, hlm.21-22 
38 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 163. 
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 dan QS. Al-Mumtahanah/ 60: 4 

ِْٓى اََِّا  ِي ْٕ ا نِقَ ْٕ  اِْذ قَانُ
ٗۚ ّ ٍَ َيَع ٌْ انَِّر َٔ ٍَْى  ِْ ًْْٓ اِْبسه ةٌ َحَسَُتٌ فِ َٕ قَْد َكاََْت نَُكْى اُْس

 ْٔ ا تَْعبُُد ًَّ ِي َٔ ُُْكْى  ُؤا ِي
ٍَُُْكُى بَُسءهٰۤ بَ َٔ ٍََُُْا  بََدا بَ َٔ ِ ۖ َكفَْسََا بُِكْى 

ٌِ َّللّاه ْٔ ٍْ ُد ٌَ ِي

 ِّ ٍْ ٍَْى ِْلَبِ ِْ َل اِْبسه ْٕ ْٓ اِْلَّ قَ  ِ ْحَد َٔ  ِ
ا بِاّلّله ْٕ ى تُْإِيُُ ُء اَبًَدا َحتّه اْنبَْغَضاٰۤ َٔ ةُ  َٔ اْنَعَدا

ٍء   ًْ ٍْ َش ِ ِي
ٍَ َّللّاه َيآْ اَْيهُِك نََك ِي َٔ ٌَّ نََك  ٍَْك  َْلَْستَْغفَِس اِنَ َٔ ْهَُا  كَّ َٕ ٍَْك تَ َا َعهَ َزبَُّ

ٍْسُ  ِص ًَ ٍَْك اْن اِنَ َٔ  اَََْبَُا 

4. Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada 

Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika 

mereka berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami berlepas 

diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami 

mengingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan 

kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya 

sampai kamu beriman kepada Allah saja,” kecuali perkataan 

Ibrahim kepada ayahnya, ”Sungguh, aku akan memohonkan 

ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak 

(siksaan) Allah terhadapmu.” (Ibrahim berkata), “Ya Tuhan 

kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada 

Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami 

kembali, 

. Dalam hal ini yang menjadi teladan adalah sikap dan 

perilaku Rasulullah SAW.  

Metode keteladanan ialah menunjukkan tindakan terpuji 

bagi peserta didik, dengan harapan agar mau mengikuti 

tindakan terpuji tersebut. Keteladanan pendidik bagi peserta 

didik adalah dengan menampilkan alakhlâq al-mahmûdah, 

yakni seluruh tindakan terpuji, seperti tawadhu‟, sabar, ikhlas, 

jujur, dan meninggalkan al-akhlâq al-madzmûmah, akhlak 

tercela.
39

 

b. Metode Pembiasaan (Ta'wîdiyyah)  

Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah biasa. 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, biasa artinya lazim 

                                                           
39 Samsul Nizar dan Zainal Efendi Hasibuan, Hadits Tarbawi: Membangun 

Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 70- 

71. 8 
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atau umum; seperti sedia kala; sudah merupakan hal yang tidak 

terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.
40

 

Dengan adanya prefiks “pe” dan sufiks “an” menunjukkan 

arti proses. 

Jadi pembiasaan artinya proses membuat sesuatu menjadi 

biasa, sehingga menjadi kebiasaan. Untuk membentuk peserta 

didik agar memiliki karakter terpuji, metode ta'wîdiyyah, 

merupakan metode yang efektif. Dengan metode ta'wîdiyyah 

ini, peserta didik diharapkan dapat membiasakan dirinya dengan 

perilaku yang mulia.
41

 

Metode pembiasaan adalah metode yang efektif dilakukan 

oleh seorang guru, karena dapat merubah kebiasaan buruk 

menjadi kebiasaan baik. Namun, metode ini membutuhkan 

waktu, tergantung kepada sejauh mana peserta didik terbiasa 

dengan kebaikan tersebut. Metode inilah yang sering dilakukan 

Rasulullah SAW dalam membina umat. Misalnya, mendidik 

sahabat terbiasa salat berjamaah, membiasakan sahabat 

berpuasa dan perilaku mulia lainnya.
42

 

 c. Metode Mau'izhah dan Nasehat  

Kata mau'izhah berasal dari kata wa'azha, yang 

artinya memberi pelajaran akhlak/karakter yang terpuji serta 

memotivasi pelaksanaannya dan menjelaskan akhlak/karakter 

yang tercela serta memperingatkannya atau meningkatkan 

kebaikan dengan apa-apa yang melembutkan hati. Adapun 

nasehat adalah kata yang terdiri dari huruf nun-shad dan ha 

yang ditempatkan untuk dua arti, yakni murni atau tetap, 

berkumpul dan menambal. Dikatakan, “nashaha asy-syaiˋ, 

maksudnya benda itu asli atau murni, karena orang yang 

menasehati pada dasarnya sedang memurnikan orang yang 

dinasehati dari kepalsuan. Jadi nasehat adalah memerintah 

atau melarang atau menganjurkan yang dibarengi dengan 

                                                           
40 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 186. 
41 Samsul Nizar dan Zainal Efendi Hasibuan, Hadits Tarbawi..., h. 73. 
42 Ibid, h.75. 
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motivasi dan ancaman. Metode nasehat adalah metode yang 

penting digunakan untuk menggugah perasaan peserta didik. 
43

 

 

3. Peran Guru PAI Dalam Pembentukan Karakter Disiplin 

Disekolah 

. Peran Guru PAI Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik 

Peran guru PAI dalam pembentukan karakter peserta didik antara 

lain adalah sebagai berikut:  

1. Guru Sebagai Pendidik 

 Pada proses pembelajaran peran guru agama sangatlah besar 

dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikannya dan 

mendesain materi pembelajaran dengan lebih dinamis dan 

konstruktif. Guru agama mampu mengatasi kelemahan materi 

dan subjek didiknya dengan meningkatkan suasana yang 

kondusif dan menggunakan strategi mengajar yang aktif dan 

dinamis.
44

 

 Peran guru sebagai pendidik memiliki tugas dan tanggung 

jawab untuk menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai (transfer 

of values) kepada anak didiknya.
45

 Secara umum, tugas 

pendidikan menurut Islam adalah mengupayakan perkembangan 

seluruh potensi subjek didik bukan hanya sebatas mentransfer 

ilmu pengertahuan (transfer of knowledge ) namun hal yang lebih 

penting adalah menanamkan nilai-nilai ( transfer of values ) 

ajaran Islam.
46

 

 Pendidik memiliki kedudukan yang sangat terhormat karena 

tanggung jawabnya yang berat dan mulia, disamping membentuk 

                                                           
43 Ibid, h. 75-76. 
44 Moh. Raqib, Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Integrasi di Sekolah, 

keluarga, dan masyarakat, (Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2009), hal 42 
45  Tim Rektorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Kendali Mutu 

Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Depag RI, 2003), hal. 23-24 
46 Op. Cit, hal. 43 
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kepribadian peserta didik juga dapat mengangkat dan meluhurkan 

martabat suatu ummat.
47

 

Al-Ghazali berpendapat bahwa tugas pendidik yang utama 

adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta 

membawa hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah 

SWT.
48

 mempertahankan sifat kemanusiaannya, serta memelihara 

fitrahnya yang telah diberikan Allah SWT. 

 2. Guru Sebagai Tenaga Profesional  

Berbicara soal kedudukan gruru sebagai tenaga profesional, 

akan lebih tepat kalau diketahui terlebih dahulu mengani maksud 

profesi. Pengertian profesi itu memiliki banyak konotasi, salah-

satu di antaranya tenaga pendidikan, termasuk guru. Secara 

umum profesi diarikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan 

pendidikan lanjut di dalam science dan teknologi yang digunakan 

sebagai perangkat dasar untuk diinmplentasikan dalam berbagai 

kegiatan yang bermanfaat. 

 Seorang pekerja profesional, khususnya guru dapat dibedakan 

dari seorang teknisi, karena disamping menuasai sejumlah teknik 

serta prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional juga 

ditandai adanya informed responsiveness terhadap inplikasi 

kemasyarakatan dari objek kerjanya. Hal ini berarti bahwa 

seorang pekerja profesional atau guru harus memiliki persepsi 

filosofis dan ketanggapan yang bijaksana yang lebih mantap 

dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya.
49

 

3. Guru Sebagai Pengarah 

 Pembelajaran Hendaknya guru senantiasa berusaha 

menimbulkan, memelihara, dan mengingtkan motivasi peserta 

didik untuk belajar. Dalam hubungan ini, guru mempunyai fungsi 

sebagai motivasi dalam keseluruhan kegiatan belajar mengajr 

                                                           
47 Muhamma Athiyah al-Abrasyi, Ruh at-Tarbiyah wa at-Ta‟lim, (Kairo: Dar 

al-Arabiyah Isa al-babal-halabi wa Syirkatuh), h. 163 
48  Abdul Mujib, Ilmu pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2008), hal. 90 
49 Sardiman, Interkasi dan Motivasi Beajar Mengajar, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2012), hal. 133 
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empat hal yang dapat dikerjakan guru dalam memberikan 

motivasi adalah sebagai berikut: 

 - Membangkitkan dorongan siswa untuk belajar. 

 - Menjelaskan secara konkrit apa yang dilakukan pada akhir 

pembelajaran 

 - Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai hingga 

dapat merangsang pencapaian prestasi yang lebih baik di 

kemudian hari. 

 - Membentuk kebiasaan belajar yang baik. 

 4. Guru Sebagai Pengarah Keteladan 

 Peranan guru agama Islam sebagai teladan yaitu selalu 

menanamkan sikap dan tutur kata yang patut di contoh oleh 

peserta didik. Guru menjadi ukuran norma-norma tingkah laku. 

Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang guru dalam 

memberikan keteladanan kepada peserta didik diantaranya 

keteladanan dalam sikap, gaya bicara, kebiasaan, bekerja, 

berpakaian, hubungan kemanusiaan, proses berfikir, prilaku 

neoritis, pengambilan keputusan, keseharian dan gaya hidup 

secara umum.
50

 

Kunci utama keberhasilan pendidikn karakter disiplin menurut 

Abdul Jalil terletak pada keteladanan seorang pendidik kepada 

anak didik, dalam hal ini yaitu guru terhadap siswa. Keteladanan 

merupakan metode yang paling berpengaruh dalam 

mempersiapkan dan membentuk aqidah akhlak. Jadi, contoh 

paling dekat yaitu guru/pendidik, sehingga diharapkan peserta 

didik mampu meniru pndidik dengan disadari atau tidak. Hal 

tersebut dikarenakan  subjek didik tidak begitu saja lahir sebagai 

pribadi bermoral atau berakhlak mulia, tetapi perlu berproses, 

bermertamofosa, sampai bertrasformasi menjadi pribadi yang 

berkarakter positif.
51

 Selain itu dalam perspektif pendidikan 

islam, gru dapat diposisikan sebagai orang yang „alim dan 

                                                           
50  Enco Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Meningkatkan Pembelajaran 

Kreatif dan Menyenangkan, (Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2008), hal. 46-47 
51  Abdul Jalil, “ Karakter Pendidikan untuk Membentuk Pendidikan 

Karakter”, Nadwa, (vol. 6, No. 2, tahun 2012), hlm. 183-184 
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sebagai uswah sehingga guru dituntut juga beramal shalehsebagai 

aktualisasi dari keilmuan yang dimilikinya.
52

 

Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi guru atau pendidik 

harus bisa memperhatikan kondisi dan kemampuan anak 

didiknya, hal ini sesuai dengan sabda nabi SAW; “Kami para 

Nabi diperintahkan untuk menempatkan seseorang pada 

posisinya, berbicara dengan seseorang sesuai dengan kemampuan 

akalnya”.
53

 

Peranan (role) guru artiny keseluruhan tingkah laku yang harus 

dilakukan guru dalam melksanakan tugasnya sebagai guru.
54

 

Dalam pelaksanaanya pembelajaran widyaiswar 9guru) sangat 

berperan dalam pencapaian tujuan pembelajaran, menciptakan 

kegiatan belajar yang efektif sehingga harus dirumuskan tahap 

perencanaan, peaksanaan pembelajaran dan evakuasi yang tepat 

dalam memotivasi dan menciptakan tmosfir kelas yang kondusif 

untuk mendorong peserta didik agar secara sadar memaksa 

dirinya menggunakan kemampuan verbalnya untuk bertanya dan 

menjawab pertanyaan.
55

 

Terdapat banyak pendapat mengenai peran guru dalam 

memimbing siswa. Ini membuktikan bahwa guru benar-benar 

memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta 

didiknya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang telah 

mengemukakan pemikirannya tentang peran guru; 

a) Thomas Lickona 

Menurutnya guru memiliki kekuasaan untuk memengaruhi 

karakter anak didik dengan tiga cara, yaitu: 

                                                           
52  Fauzzi Muharom, “Partisipasi Kelompok Kerja Guru Pendidikan Islam 

Sekolah Dasar (KKG PAI SD) Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan Kompetensi 

Guru PAI SD”,Nadwa, (vol. 10, No. 2, tahun 2016), hlm. 147 
53 Wa Muna, “Pendidik daam Pendidikan Islam”, Shautut Tarbiyah, (Ed. 25, 

Th. XVII, tahun 2011), hlm. 54 
54   Tohirin, psikologi pembelajaran pendidikan agama islam (berbasis 

integrasi dan kompetensi),…, hlm.165 
55  Sri Rejeki, dkk., “Manjemen Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan 

Prajabatan pada BKPP Aceh”, Jurnal Pendidikan (Serambi Ilmu), ( Vol. 13, No. 2, 

tahun 2012 ), hlm. 83 
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Pertama, guru dapat menjadi teladan dalam arti pribadi etis yang 

menunjukan sikap hormt dan tanggung jawab, baik di dalam 

maupun diluar kelas. 

Kedua, guru dapat menjadi seorang pembimbing etis artinya 

member pengajaran moral dan pengarahan melalui penjelasan, 

diskusi, penyampaian cerita, dan memberikan umpan balik 

korektif ketika siswa mencoba menyakiti diri mereka sendiri atau  

menyakiti sesame mereka 

Ketiga, guru dapat menjadi penyayang yang efektif, menyanyngi 

dan menghormati murid-murid, membantu mereka meraih 

suskses disekolah, membangun kepercayaan diri mereka, dan 

membuat mereka mengerti apa itu moral.
56

 

Ketiga peran  tersebut penting adanya sebagai usaha sadar bahwa 

sebagai guru bukan  hanya bertugas menyampaikan mater 

pelajaran yang terdapat dalam buku, namun juga mendampingi 

peserta didik dan menjdi teladan yang baik. 

b) Tohirin 

Beliau juga emiliki pendapat yang berbeda dengan yang 

sebelumnya tentang peran guru. Menurutnya guru mempunyai 

peran berbeda-beda dilihat dari berbagai sisi. Yang paling utama 

adalah guru sebagai pengjar disekolah, mendidik murid-murid 

didalam kelas. Didalam keluarga, guru berperan sebagai family 

educator, sedangkan ditengah-tengah masyarakat, guru berperan 

sebagai social developer  (Pembina masyarakat), social motivator  

(pendorong masyarakat). 

c) Imam Al-Ghazali 

yang pertama, guru harus saying pada muridnya serta menggap 

mereka seperti anak sendiri. Bahkan, seorang guru adalah ayah 

bagi murid-muridnya. Jika seorang ayah menjadi sebab atas 

keberadaan anak-anaknya didunia yang fana ini, maka guru justru 

menjadi sebab bagi bekal kehidupan murid-muridnya yang kekal 

diakhirat nanti. 

                                                           
56 Thomas Lickona, Pendidikan Karakter  (panduan lengkap mendidik siswa 

menjadi pintar dan baik),.. hlm. 100 
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Peran yang kedua, meneladani Rasulullah SAW. Dalam hal ini, 

pengajar tidak diperkenankan menuntu upah dari aktiftas 

mengajarnya. Kndati seorang pengajar berjasa atas ilmu yang 

didapat oleh para muridnya, namun mereka  ( para murid) juga 

memiliki jasa atas dirinya. Karena para muridlah yang menjadi 

sebab ia  (pengajar) bisa dekat kepada Allah, dengan cara 

menanamkan ilmu serta keimanan didalam hati mereka (para 

murid). 

Yang ketiga, member nasihat mengenai apa saja demi 

kepentingan masa depan murid-muridnya. Conroh, melarang 

mereka mencari kedudukan sebelum mereka layak untuk 

mendapatkannya. 

Dan yang keempat, membrikan nasehat kepada murid denga 

tulus, serta mencegah mereka dari akhlak yang tercela. Dalam hal 

ini tidak boleh mengunakan cara-cara kasar, harus diupayakan 

menggunakan cara yang bijak. Sebab cara yang kasar justru dapat 

merusak esensi pencapaian. Idealnya, sang pengajar harus 

terlebih dahulu berlaku lurus, setelah itu ia menuntun para muris 

untuk berlaku lurus pula. Kalau prinsip ini dilanggar, maka 

nasihat yang disampaikan menjadi tidak berguna. Sebab member 

keteladanan dengan bahasa sikap itu jauh lebih efektif daripada 

mengunakan kalimat atau nasihat secara lisan.
57

 

Pendapat Imam Al-Ghazali tersebut memperlihatkan pada kita 

bahwa guru merupakan profesi yang mulia, maka sebagai guru 

yang baik haruslah memiliki keikhlasan didalam hatinya supaya 

ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat. 

Dan untuk mendukung perannya, guru harus bisa lihai dalam 

memadukan ketga unsure lain dari PAI, yaitu metode, media dan 

materi yang disampaikan agar tidak membuat murid bosan 

belajar dan murid mudah memahami pelajaran. Oleh karena itu 

ada baiknya ketiga hal tersebut untuk dijelaskan. 
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4. Penelitian Relevan 

Penelitan relevan pada dasarnya digunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai teori-teori yang ada kaitannya dengan judul 

penelitian ini. Penelitian relevan berfungsi sebagai perbandingan 

dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak diakukan. 

Adapun kajian pustaka dalam penelitian yang hendak dilakukan 

peneliti antara lain: 

5. Penelitian yang dikakuakn oleh  Ahmad Syukron Falah, 

Jurusan Pendidkan Agama islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, UIN Walisongo Semarang, tahun 2017  yang 

berjudul “ Peran Guru PAI Dalam Upaya Pembentukan 

Karater Disiplin dan Tanggung Jawab Anak di SD Islam 

Hidayatullah Banyumanik Semarang”. Skiripsi tersebut 

meneliti tentang peranan guru PAI yang ada di SD Islam 

Hidatullah Banyumanik Semarang dalam meningkatkan 

kedisiplinan dan rasa tanggung jawab peserta didiknya. Yang 

mana dalam penelitian tersebut mengupas secara detail 

bagaiamana Pendidikan Agama Islam di SD Islam 

Hidayatullah Banyumanisk semarang benar-benar 

mengandung pendidikan karakter melalui pembelajarannya. 

Hal itu bisa dilihat dari materi, metode serta media 

pembelajaran yang digunakan oleh dalam penelitian ini.
58

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa PAI, dengan guru sebagai 

subjeknya memiliki peran dalam pembentukan karakter 

disiplin dan tanggung jawab. Gru PAI selalu mengajar dengan 

pemberian nasihat dan motivasi, tidak lupa juga menegur dan 

memberikan hukuman yang mendidik bagi siswa yang 

melanggar aturan. Penggunaan metode dan media 

pembelajaran yang ada uga dimaksimalkan dalam 

penyampaian materi PAI dalam kelas serta melatih 

kedisiplinan dan tanggung jawab anak, sperti metode Tanya 

jawab, diskusi dan kerja kelompok. Selain itu, inti materi PAI 
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juga dapat dijumpai dalam kegiatan-kegiatan sekolah sperti 

tahfidz, pembeiasaan  wudhu dan sholat tepat waktu. 

Lalu dalam sebuah upaya pasti ada factor pengdukung dan 

pengahambatnyanya. Begitupun juga di SD Islam 

Hidayahtullah. Dalam prakteknya guru, orang tua, teman 

sebaya dan lingkungan masyarakat bisa menjadi factor yang 

mndukung maupun mengahamabt upaya pembentukan karakter 

disiplin dan tanggung jawab ini. 

Skiripsi tersebut memiliki perbedaan dengan peneitian ini 

dalam hal karakter yang dikaji dari peserta didiknya yaitu 

kedisiplinan dan tanggung jawab. Sedangkan dalam skripsi ini 

peneliti hanya mengkaji tentang kedisplinan saja. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Halimah, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,  

IAIN Metro, tahun 2018 yang  berjudul “Peranan Guru PAI 

Dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas VIII di SMPN 2 

Sukadana Lampung Timur”. Skiripsi tersebut membahas 

tentang peranan guru PAI dalam pembentukan karakter siswa 

kelas 8 di SMPN 2 Sukadana Lampung Timur. Yang mana 

dalam penelitian tersebut mengupas secara detail bagaimana 

peranan guru PAI dalam pembentukan karakter siswa kelas 8 

di SMPN 2 Sukadana Lampung Timur sudah baik dimana guru 

PAI telah mengajarkan dan membimbing siswa untuk 

berperilaku yang berkarakter.
59

 

Dari hasil penelitian  dapat disimpulkan dan dipahami bahwa 

peranan yang dilakukan oleh guru PAI dalam pembentukan 

karakter siswa kelas VIII di SMPN 2 Sukadan Lampung Timur 

sudah baik dimana guru PAI telah mengajarkan dan 

membimbing siswa untuk berperilaku berkarakter. Guru PAI 

juga mengunakan beberpa metode pembentukan karakter 

seperti metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode 

qishah. Sedangkan factor pendukung dalam pembentukan 

karakter siswa yaitu factor pendukung dalan pembentukan 
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karakter siswa yaitu factor ekstren atau factor yang 

dipengaruhi dar luar seperti keluarga, dan untuk faktor  

penghambat dalam pembentukan karakter seperti adanya 

pergaulan tean sebaya yang kurang baik dan penggunaan 

media sosial yang berlebihan. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah adanya 

pengkhususan pada karakter yang dituju, yaitu kedisiplinan. 

Dan selain itu objek penelitiannya adalah SD, karena berupaya 

menggali adanya pembentukan karakter. Berbeda dengan 

skripsi oleh Miftahul Halimah yang menjadi SMP sebagai 

objeknya. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Julian Abiyoso Firdaus, 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, UIN Walisongo, tahun 2015 yang berjudul 

“Bimbingan dan Konseling Kelompok dalam Meningatkan 

Kedisiplinan Peserta Didik Kelas XI Bhasa di MAN Bawu 

Jepara”. Skripsi tersebut meneliti tentang peranan BK atau 

Bimbingan dan Konseling yang ada di MAN Bawu Jepara 

dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didiknya. Yang mana 

dalam BK terdapat empat bidang, yaitu bidang pribadi, bidang 

sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Semua bidang tersebut 

dibagi pembimbing-pembimbingnya untuk mengupayakan 

terwujudnya kedisiplinan siswa, khususnya yang dibahas 

dalam skripsi tersebut adalah kelas XI Bahasa. Ada tiga 

macam kedisiplinan yang didapatkan dalam penelitian Julian 

Abiyoso tersebut, antara lain: Kedisiplinan Waktu, 

Kedisiplinan Menegakkan aturan dan Kedisiplinan Sikap.
60

 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa peran yang 

dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling kelompok dalam 

meningkatkan kedisiplinan peserta didik Kelas XI Bahasa di 

MAN Bawu Jepara, guru bimbingan konseling mampu 

menjadi pembimbing, contoh dan teladan, pengawas, dan 
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pengendali. Dimana guru bimbingan dan konseling senantiasa 

mengawasi perilaku peserta didik pada jam-jam sekolah, agar 

tidak terjadi penyimpangan perilaku atau tindakan yang 

indisiplin. Guru bimbingan dan konseling hendaknya 

memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai 

pentingnya disiplin dan layanan bimbingan konseling, dan 

menambah kegiatan layanan bimbingan dan konseling 

khususnya layanan yang dapat meningkatkan kedisiplinan 

peserta didik di MAN Bawu Jepara. Dari hasil penelitian, 

peneliti memberikan saran bagi sekolah yang bersangkutan 

untuk mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan yang 

telah dilaksanakan, menjadi contoh dan memberikan 

pengetahuan tentang pentingnya kedisiplinan dalam 

menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan yang baik dan 

perhatian yang positif. Agar penegakan kedisiplinan peserta 

didik di MAN Bawu Jepara benar-benar mampu meningkatkan 

dan mewujudkan tujuan pendidikan. 

Skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini 

dalam hal karakter yang dikaji dari peserta didik yaitu 

kedisiplinan dan tanggung jawab. Lalu pemerannya yaitu 

bukan BK melainkan semua guru terlibat didalamnya. 

Setidaknya dapat memberikan sumbangan pada penelitian ini 

perihal tentang kedisiplinan. Dan pada dasarnya BK yang ada 

dalam Madrasah sudah barang tertentu mengacu pada konsep-

konsep islami yang nantinya juga berkaitan dengan peneliian 

ini. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Fuani Tikawati Maghfiroh, 

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, UIN Walisongo, tahun 2016 yang 

berjudul “ Upaya Guru Kelas Dalam Pembentukan Karakter 

Disiplin Siwa Di MI Nurul Huda Kecamatan Belik Kabupaten 

Pemalang Tahun Ajaran 2015/2016”. Skripsi tersebut meneliti 

tentang upaya guru kelas dalam meningkatkan kedisiplinan 

peserta didiknya. Dalam penelitian tersebut juga 
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mengungkapkan secara detail bagaiman upaya guru kelas 

dalam membentuk karakter disiplin siswa.
61

 

Penelitian ini menunjukan, bahwa peranan guru kelas dalam 

pembentukan karakter disiplin siswa MI Nurul Huda Belik 

Pemalang yaitu guru sebagai pendidik, pengajar, 

pembeimbing, pelatih, dan evaluator. Sedangkan upayanya 

dengan menggunakan metode pembiasaan, keteldanan, diskusi, 

ceramah dan simulasi. 

Hasil penelitian ini ditunjukan dengan perubahan sikap dan 

perilaku peserta didik kea rah yag lebih baik dengan 

mencerminkan kenibasaan mematuhi peraturan-peraturan yang 

ada disekolah. 

Skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini 

dalam hal pemerannya dimana skripsi tersebut pemeran nya 

adalah guru kelas, sedangkan penelitian ini pemerannya 

adalah seluruh guru terlibat didalamnya. 
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