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  ABSTRAK 

 

Guru yang bukan sekedar guru, tetapi pendidik yang mempunyai peran, tugas, tanggung jawab 

dan mempunyai kedudukan yang mulia baik di lingkup sekolah maupun di masyarakat. Guru pendidikan 

agama Islam memiliki sinergi dalam memberi pengajaran nilai-nilai kebaikan dalam lingkup kehidupan. 

Peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan belajar akan membentuk 

kepribadian peserta didik yang mengerti akan pentingnya mengatur diri sendiri dengan baik dan tertata 

sehingga pada akhirnya akan menjadi kebiasaan yang ia terapkan terus-menerus. Hasil dari yang peserta 

didik pahami akan disiplin belajar yang baik, harapannya bisa diterapkan pada saat proses belajar 

mengajar di kelas. Peran guru pendidikan agama Islam yakni dalam mengajar, mendidik, menjadi teladan 

bagi tiap-tiap peserta didik, membimbing peserta didik ke arah yang baik, memotivasi, serta sebagai 

evaluator sudah maksimal. Hal ini bisa ditelusuri yang berdasar pada saat observasi dan wawancara 

dengan beberapa guru pendidikan agama Islam dan peserta didik, hasil terlihat bahwa sebagian dari 

peserta didik masih belum sepenuhnya bisa menerapkan disiplin belajar dengan sesuai, layaknya baik 

dalam mentaati aturan disiplin yang ada.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam dalam 

menanamkan nilai-nilai kedisiplinan belajar peserta didik di SMP IT Insan Mulia Pringsewu. Jenis 

penelitian ini ialah berbasis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara 

(interview), dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan.  

Guru pendidikan agama Islam memiliki peran yang penting dalam menanamkan nilai-nilai 

kedisiplinan belajar peserta didik. 1) Guru pendidikan agama Islam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan 

belajar peserta didik agar mempunyai sikap disiplin yang baik dalam belajar, peserta didik dilatih dan 

pada akhirnya akan membiasakan diri untuk menerapkan disiplin belajar yang baik, 2) Guru pendidikan 

agama Islam memberikan pemahaman sekaligus keteladanan dalam menananamkan nilai-nilai 

kedisiplinan belajar peserta didik seperti mencontohkan untuk tepat waktu masuk kelas pada saat ada jam 

pelajarannya, 3) Seperti yang diungkapkan guru pendidikan agama Islam, bahwa peserta didik 80% sudah 

bisa menerapkan disiplin belajar, seperti pada saat pembelajaran mengerjakan tugas ketika guru 

memebrikan tugas, tidak mengobrol pada saat pelajaran berlangsung, hadir tepat waktu. Tetapi memang 

sebagian masih ada yang belum disiplin yakni yang seringkali ada yang tidur di dalam kelas yang masih 

membutuhkan perhatian khusus untuk terus dinasehati agar tidak mengulanginya lagi.  

 

 

Kata Kunci: Peran, Guru Pendidikan Agama Islam, Disiplin Belajar 
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MOTTO 

 

                               

     : (01)الجمعة 

 Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung
1
 

(Q.S. Al-Jumu‘ah : 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya Al-Hikmah (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 554. 
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PERSEMBAHAN 

 

Tiada kata dalam sanubariku, kecuali rasa syukur atas kehadirat dan nikmat-Mu Ya Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ku 

persembahkan karya kecilku ini kepada: 

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Achmad Qusyaeri dan Ibu Nur Tafiah tempatku 

melabuhkan segala suka dan duka ku. Apapun yang menjadi hajatku kalian mendukungku 

serta selalu berusaha mewujudkannya lewat do‘a-do‘a kalian berdua. Terimakasih telah 

memberikan kasih sayang yang utuh kepada putri kecil satu-satunya yang cukup manja ini. 

Selalu memberikan nasehat untukku menjadi pribadi yang mandiri dan berupaya menjadi 

pribadi yang baik hati ke semua tanpa memandang siapa. Selalu memberikan semangat ketika 

menghadapi kerasnya kehidupan di perantauan yang memang sebelumnya belum aku 

rasakan, tapi itu semua demi cita-cita yang ingin aku wujudkan, agar bisa meraih gelar 

sarjana sebagai anak sulung perempuan pertama dalam keluarga yang bisa mempunyai gelar 

sarjana. 

2. Keluarga besarku anak cucu Hi. Suhadi yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

serta selalu memberikan motivasi demi terciptanya cita-citaku, terimakasih juga untuk segala 

pengorbanan yang diberikan demi pendidikanku dan untuk selesainya tugas akhirku ini, 

kepada adikku Farhan Abdillah Achmad, adik tapi berasa kakak laki-laki ku yang dalam 

do‘anya mungkin mengiringi setiap langkahku juga dan sebagai saksi dari setiap 

perjalananku yang tak sedikit ku ceritakan kepadanya, dan juga sebagai pengalaman 

untuknya dikemudian harinya agar bisa menempuh pendidikan sepertiku pada sampai 

akhirnya bisa mencicipi pendidikan di bangku perkuliahan. 

3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi banyak sekali 

pengalaman di dunia perkuliahan dan itu sangat berharga dan membuka pintu kehidupan 

dalam menjalani diri sebagai mahasiswa. 
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“Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kedisiplinan Belajar 

Peserta Didik Di SMP IT Insan Mulia Pringsewu”. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan 

kepada junjungan serta suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang pembawa 

risalah kebenaran Islam, penyejuk dan penerang hati umat manusia kepada jalan yang Allah SWT ridhai 

dan semoga kita selaku umat-Nya mendapat syafa‘at dan pembelaan-Nya minaddunya hadal akhirah. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kendala, akan tetapi berkat adanya bantuan, 

bimbingan, arahan, serta motivasi dari banyak pihak dapat mempermudah dan memperlancar dalam 

penyelesaian skripsi ini untuk selanjutnya diajukan pada sidang munaqasyah.  

Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terimakasih secara tulus kepada: 

1. Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

2. Dr. Umi Hijriyah, S.Ag, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

3. Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd dan Agus Susanti, M.Pd.I selaku pembimbing I dan II 

atas keikhlasannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahannya. 

4. Bapak dan Ibu Dosen, para staf karyawan serta seluruh civitas akademika Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyediakan 

fasilitas dalam rangka mengumpulkan data penelitian ini. 

5. Keluarga Besar UKM HIQMA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

Keluarga Besar Komunitas MPQ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang 

telah memberikan dukungan moril dan semangat agar terselesaikannya skripsi ini. 

6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan 

Pendidikan Agama Islam terkhusus di local G, semoga kita semua menjadi generasi yang 

dapat mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan dengan sebaik-baiknya dan penuh 

pengabdian untuk masyarakat. 

7. Seluruh anggota KKN-DR 124 dan KKN Pekon Sidoharjo Pringsewu serta anggota PPL 

34 di MIN 2 Bandar Lampung yang telah solid layaknya keluarga. Terimakasih atas 

kebersamaan kalian. 

Kepada semua pihak tersebut penulis ucapkan terimakasih, semoga amal baiknya mendapat balasan dari 

Allah SWT, Aamiin. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna 

melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk 

perkembangan keilmuan. 



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  ........................................................................................................................  i 

ABSTRAK  ........................................................................................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN  .................................................................................................................  iii 

HALAMAN PERSETUJUAN  .........................................................................................................  iv 

PENGESAHAN  ................................................................................................................................  v 

MOTTO  ............................................................................................................................................  vi 

PERSEMBAHAN  .............................................................................................................................  vii 

RIWAYAT HIDUP  ..........................................................................................................................  viii 

KATA PENGANTAR  ......................................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI  .....................................................................................................................................  x 

DAFTAR TABEL  .............................................................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR  ........................................................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN  ....................................................................................................................  xiv 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ...............................................................................................................................  1 

B. Latar Belakang Masalah  ..................................................................................................................  2 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian  ........................................................................................................  7 

D. Rumusan Masalah  ...........................................................................................................................  7 

E. Tujuan Penelitian  .............................................................................................................................  7 

F. Manfaat Penelitian  ...........................................................................................................................  7 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  ......................................................................................  8 

H. Metode Penelitian  ............................................................................................................................  9 

I. Sistematika Pembahasan  ..................................................................................................................  16 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Peran Guru Pendidikan Agama Islam  ..............................................................................................  17 

1. Pengertian Peran  ......................................................................................................................  17 

2. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam ...............................................................................  17 

3. Kriteria Persyaratan Menjadi Guru yang Baik  .........................................................................  19 

4. Sifat-Sifat yang Harus Dimiliki Guru .......................................................................................  20 

5. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam  ...................................................  20 

6. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam .............................................................................  22 

7. Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam .............................................................................  24 

8. Peran Guru Pendidikan Agama Islam  ......................................................................................  24 

B. Nilai-Nilai Kedisiplinan Belajar  ......................................................................................................  31 

1. Pengertian Nilai Kedisiplinan Belajar  ......................................................................................  31 



 
 

xi 
 

2. Fungsi Disiplin  .........................................................................................................................  33 

3. Pembentukan Disiplin ...............................................................................................................  37 

4. Memahami Unsur-Unsur Disiplin  ............................................................................................  38 

5. Macam-Macam Kedisiplinan Belajar  .......................................................................................  39 

6. Pelanggaran Disiplin  ................................................................................................................  40 

7. Perlunya Menanamkan Nilai-Nilai Kedisiplinan dalam Belajar  ...............................................  41 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek  ..................................................................................................................  43 

1. Sejarah Berdirinya SMP IT Insan Mulia Pringsewu .................................................................  43 

2. Profil SMP IT Insan Mulia Pringsewu  .....................................................................................  44 

3. Tujuan Didirikannya SMP IT Insan Mulia Pringsewu  .............................................................  44 

4. Visi, Misi, dan Tujuan SMP IT Insan Mulia Pringsewu  ...........................................................  44 

5. Kegiatan Ekstrakurikuler SMP IT Insan Mulia Pringsewu  ......................................................  45 

6. Daftar Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP IT Insan Mulia Pringsewu ...................  45 

7. Data Jumlah Peserta Didik SMP IT Insan Mulia Pringsewu  ....................................................  47 

8. Daftar Data Sarana dan Prasarana SMP IT Insan Mulia Pringsewu  .........................................  47 

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian  ................................................................................................  49 

1. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kedisiplinan  

Belajar Peserta Didik di SMP IT Insan Mulia Pringsewu  ........................................................  49 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

A. Analisis Data Penelitian  ...................................................................................................................  54 

B. Temuan Penelitian  ...........................................................................................................................  59 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan ..........................................................................................................................................  61 

B. Rekomendasi  ...................................................................................................................................  61 

DAFTAR RUJUKAN  ............................................................................................................................  63 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  ............................................................................................................... …. 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel   Halaman 

1. Indikator Kedisiplinan Belajar dalam Belajar Peserta Didik ............................................... 5 

2. Kedisiplinan Belajar Peserta Didik Kelas VII SMP IT Insan Mulia Pringsewu .................. 5 

3. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP IT Insan Mulia Pringsewu ......................... 45 

4. Data Peserta Didik SMP IT Insan Mulia Pringsewu ............................................................ 46 

5. Kondisi Sarana SMP IT Insan Mulia Pringsewu .................................................................. 47 

6. Kondisi Prasarana SMP IT Insan Mulia Pringsewu ............................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar   Halaman 

1. Bagan Pengaruh dan Pembentukan Disiplin ...........................................................................  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Kisi-Kisi Instrumen  ....................................................................................................................  66 

2. Pedoman Observasi  ....................................................................................................................  68 

3. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah ........................................................................................  69 

4. Pedoman Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam ................................................................  70 

5. Pedoman Wawancara Peserta Didik  ...........................................................................................  71 

6. Pedoman Dokumentasi  ...............................................................................................................  72 

7. Surat Permohonan Melakukan Pra Survey Penelitian  .................................................................  73 

8. Surat  Balasan Telah Melakukan Pra Survey Penelitian  .............................................................  74 

9. Lembar Pengesahan Seminar Proposal  .......................................................................................  75 

10. Surat Permohonan Melakukan Penelitian  ...................................................................................  76 

11. Surat  Balasan Telah Melakukan Penelitian  ...............................................................................  77 

12. Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin  ..........................................................................................  78 

13. Foto Dokumentasi  ......................................................................................................................  79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul pada penelitian ini adalah “Peran Guru Pendidikan Agama Islam  Dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Kedisiplinan Belajar Peserta Didik Di SMP IT Insan Mulia 

Pringsewu“. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca, maka berikut ini penulis akan 

menjelaskan judul yang penulis ambil sebagai berikut: 

1. Peran  

Peran menurut Syaiful Bahri, ia menjelaskan bahwa ―Peran ialah kemampuan dan 

kesiapan yang dimiliki oleh seseorang guna mempengaruhi, mendorong, mengajak orang lain 

supaya bisa menerima pengaruh tersebut‖.
2
 Jadi, yang penulis maksud disini ialah peran guru 

pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan belajar peserta didik. 

Peran guru yang terbilang sangat kompleks pada saat berlangsungnya interaksi pada saat 

proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas.  

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

Menurut H.A. Amenembun, ―Guru adalah seseorang yang mempunyai wewenang 

dan tanggung jawab atas pendidikan peserta didiknya, baik secara individual maupun klasikal 

berlaku di dalam sekolah maupun di luar sekolah‖.
3
 Guru pendidikan agama Islam yang bisa 

dibilang kedudukan atau profesi yang mempunyai kemampuan khusus, terutama dalam hal 

mendidik yang secara profesional dalam proses berinteraksi dengan peserta didik dalam 

upaya membentuk kepribadian berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.
4
 

3. Menanamkan Nilai 

Menanamkan yang diartikan menaburkan ajaran, paham, dan lain-lain.
5
 Sedangkann 

nilai berasal dari bahasa Latin, vale‟re yang berarti berguna, mampu atau bisa akan, berlaku, 

berdaya. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai sebagai suatu yang dipandang baik dan paling 

benar menurut kebanyakan orang.
6
.  

Menurut Muhmidayeli, ―Nilai adalah gambaran sesuatu yang indah dipandang, 

mempesona, menakjubkan, yang membuat kita bahagia dan senang serta sesuatu yang 

menjadikan seseorang ingin memilikinya‖.
7
 Menanamkan nilai diartikan sebagai wujud dari 

pengaplikasian apa yang sudah didapatkan dari proses pendidikan, yang kemudian pada 

akhirnya diterapkan dan ditransformasikan dalam sikap dan perilaku dalam keseharian.

                                                             
2 Syaiful Bahri Djamarah, Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), 117. 
3 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 9. 
4 Khoiriyah, Menggagas Sosiologi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2012), 140. 
5 Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.), 268. 
6 JR Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme Dan VCT Sebagai Inovasi Pndekatan 

Pembelajaran Afektif, ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 56. 
7 Ade Imelda Frimayanti, ―Implementasi Pendidikan Nilai Dalam Pendidikan Agama Islam,‖ Al-Tadzkiyyah: Jurnal 

Pendidikan Islam 8, no. 2 (2017): 230. 
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4. Kedisiplinan Belajar 

Istilah disiplin berasal dari bahasa Latin ―disciplina‖ yang mengarah kepada lingkup 

kegiatan belajar mengajar.
8
 Selain itu seperti yang dikatakan Istadi, ―Disiplin memberikan 

proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik‖. Kedisiplinan belajar merupakan 

bagian yang sangat penting bagi dunia pendidikan dalam  memberikan kontribusi 

peningkatkan terhadap prestasi belajar peserta didik. Oleh karenanya, disiplin sangat 

berpengaruh terhadap peserta didik dalam hal perilaku belajarnya.
9
  

5. Peserta Didik 

Peserta didik adalah orang yang belum cukup dewasa tetapi memiliki banyak potensi 

kemampuan dasar yang masih perlu pengawasan dari guru atau pendidik untuk selalu diawasi 

serta pada akhirnya harus dikembangkan.
10

 Peserta didik secara formal orang yang sedang 

dalam fase-fase perkembangan dan pertumbuhan baik dilihat dari segi fisik maupun 

psikisnya.
11

 Peserta didik yang merupakan salah satu komponen yang menjadi pusat 

perhatian dalam proses belajar mengajar, peserta didik yang mempunyai cita-cita tinggi dan 

banyak tujuan-tujuan yang ingin dicapainya.
12

 

6. SMP IT Insan Mulia Pringsewu  

SMP IT Insan Mulia Pringsewu berada di Desa Margakaya, Kecamatan Pringsewu, 

Kabupaten Pringsewu. Lokasi SMP IT Insan Mulia Pringsewu dengan letak yang sangat 

strategis berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang beranah lingkup pendidikan. 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan  hal yang amat penting serta menjadi bagian dalam kehidupan 

yang perlu diperhatikan pada suatu negara. Semakin baik pendidikan suatu bangsa, maka akan 

semakin baik pula kualitas bangsa tersebut.
13

 Menurut Suardi dalam buku karangan Chairul 

Anwar, ―Tujuan pendidikan ialah seperangkat atau kumpulan hasil pendidikan yang telah berhasil 

dicapai peserta didik sesudah peserta didik tersebut selesai mengikuti kegiatan pembelajaran‖.
14

  

Disinilah letaknya hubungan manusia dengan pendidikan, manusia tidak bisa dipisahkan 

dengan pendidikan, bagaikan ―dua sisi uang logam‖, satu dengan lainnya saling menguatkan dan 

saling memberikan pemahaman arti dari uang itu sendiri. Pendidikan yanpa manusia tidak aka 

nada, dan manusia tanpa pendidikan akan celaka.
15

 

Pertama, dengan mempersiapkan para generasi muda untuk dapat meneruskan estafet 

dengan harapan bisa memegang peranan-peranan penting di masa yang akan datang. Kedua, 

dengan mentransfer pengetahuan yang dimiliki dengan menyesuaikan peranan yang diharapkan. 

Ketiga, mentransfer nilai-nilai dengan upaya memelihara demi terciptanya keutuhan serta 

kesatuan masyarakat untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri dan peradaban.  

                                                             
8 Tulus Tu‘u, Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi Siswa (Jakarta: Grasindo, 2004), 30. 
9 Purniadi Putra dan Hadisa Putri, ―Implementasi Guru PAI Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Pada Siswa 

Sekolah Dasar,‖ Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 3, no. 2 (2019): 234. 
10 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis, Dan Praktis (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 47. 
11 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 77. 
12 Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 111. 
13 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 2015), 3. 
14 Chairul Anwar, ―Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui Pendekatan Habituasi,‖ Jurnal Studi KeIslaman 14, 

no. 1 (2014): 163. 
15 Imam Syafe‘i, ―Tujuan Pendidikan Islam,‖ Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 6 (2015): 155. 
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Jadi, untuk butir kedua dan ketiga yang sudah dijelaskan, bahwa pendidikan itu tidak 

hanya transfer of knowledge tetapi juga harus diimbangi dengan transfer of value.
16

 Pengetahuan  

juga tidak semata-mata dengan mudah ditransfer dari pendidik ke peserta didik, karena 

hakikatnya pengetahuan tidak sekedar bertujuan membekali peserta didik dengan ilmu 

pengetahuan saja tetapi harus mencakup juga aspek kognitif, aspek afektif, serta aspek 

psikomotorik.
17

   

Bagi bangsa Indonesia, pendidikan  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk bisa  mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif agar 

peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk memiliki spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
18

 

Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Majid bahwa, ―Dalam peningkatan mutu 

pendidikan, dalam membentuk kepribadian peserta didik dan membangun moral bangsa (nation 

character buiding) pendidikan agama Islam harus dijadikan sebagai tolok ukur‖. Jadi, pendidikan 

agama Islam memiliki tugas dalam membentuk kepribadian peserta didik yang baik untuk dirinya 

dan orang lain. Oleh karena itu, guru pendidikan agama Islam sebenarnya berperan dengan 

kompleks salah satunya kedisiplinan seseorang.
19  

Berbicara masalah pendidikan salah satu aspeknya adalah disiplin belajar peserta didik 

yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan peserta didik dalam proses 

belajar mengajar. Disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan peserta didik dalam belajar. 

Upaya dalam mendisiplinkan peserta didik tidaklah mudah sebab memerlukan kesadaran diri dari 

peserta didik itu sendiri. Perlu adanya dorongan dari orang terdekat. Begitu juga dalam proses 

belajar mengajar di kelas, disiplin merupakan kunci utama dalam meraih keberhasilan belajar 

yang sudah terlaksana. Karena penyelenggaraan pengajaran menuntut adanya sikap disiplin 

peserta didik dalam mematuhi peraturan dan tata tertib dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru. 

Jika diperhatikan, sudah banyak ditemui permasalahan mengenai bahasan disiplin. 

Karena realita yang terjadi tidak sedikit peserta didik yang masih belum bisa menerapkan disiplin 

belajar. Ambil saja contoh peserta didik yang masih suka menyepelekan tugas yang guru berikan, 

suka melakukan kegaduhan dikelas dengan mengobrol sendiri dengan temannya saat 

pembelajaran sedang dilakukan, tidak memperhatikan ketika  guru sedang  menjelaskan pelajaran, 

bahkan  ketidakhadiran peserta didik dengan kategori alpa sebagai salah satu kurangnya disiplin 

belajar. Ketidakhadiran tersebut salah satu ciri disiplin belajar masih kurang. Selain itu, 

ketepatan waktu peserta didik dalam mengikuti jadwal pelajaran itu sebagai alat ukur disiplin 

belajar juga masih kurang, masih ada saja peserta didik yang sering datang terlambat masuk ke 

kelas tanpa adanya rasa bersalah karena sudah melanggar tata tertib.  

Dalam lingkup sekolah, pembangunan karakter disiplin ini perlu diterapkan, dimana 

sekolah menjadi salah satu lingkungan yang memberikan pengaruh besar dalam menanamkan 

                                                             
16 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), 

62. 
17 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi, Dan Tantangan Pendidikan Abad Ke-12 (Yogyakarta: Diva Press, 

2019), 9. 
18 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2006), 2. 
19 Leni Rosita Sari dan Ahmad Muflihin, ―Peran Guru PAI Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik Di SMP 

Negeri 5 Demak,‖ Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA, 2020, 762–65. 
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nilai-nilai yang baik pada peserta didik.
20

 Dalam hal pelaksanaan pendidikan karakter ini, 

Kementerian Pendidikan Nasional menyampaikan bahwa ada 18 nilai-nilai yang ada di dalam 

pendidikan karakter yang dimana perlu dikembangkan di sekolah guna menentukan keberhasilan 

pendidikan karakter itu sendiri, diantaranya religius, jujur, toleransi, kerja keras, disiplin, kraetif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat atau komunikasi, gemar membaca, cinta damai, peduli sosial, peduli lingkungan, dan 

tanggung jawab.
21

  

Guru memiliki peranan penting dalam pendidikan, terutama dalam menanamkan nilai-

nilai kedisiplinan belajar. Di anggap sangat penting karena adanya hubungan timbal balik secara 

langsung maupun tidak langsung antara guru dengan peserta didiknya saat proses pembelajaran. 

Pada saat proses pembelajaran itulah terutama peran guru pendidikan agama Islam sangat 

dikedepankan dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada peserta didiknya.  

Menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dalam belajar bisa terasa sulit jika kurangnya 

keteladanan dari pihak guru nya atau sanksi yang diberikan oleh guru di sekolah tersebut kurang 

tegas. Seorang guru, terkhusus guru pendidikan agama Islam sudah seharusnya menanamkan 

nilai-nilai disiplin kepada anak didiknya dikarenakan disiplin itu menjadi bagian dari keabsahan 

ibadah-ibadah keagamaan dalam Islam. Banyak sekali dalil-dalil Al-Qur‟an yang 

memerintahkan kita untuk menjadi orang yang mempunyai karakter disiplin. Salah satunya 

tercantum dalam Al-Qur‘an surat An-Nisa [4] : 59 

                             

                                

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri 

di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah 

ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

(An-Nisa [4]: 59) 

Ayat di atas yang menjelaskan tentang kepatuhan dan kedisiplinan menaati suatu aturan. 

Jika ada perselisihan ataupun berlainan pendapat maka selesaikan dengan dikembalikan kepada 

aturan Allah SWT dan Rasul-Nya. 

Untuk melakukan penelitian, peneliti mengambil salah satu SMP yang berada di 

Kabupaten Pringsewu yakni SMP IT Insan Mulia yang merupakan sekolah formal sekaligus 

pondok pesantren, yang di dalamnya banyak sekali kegiatan keagamaan, peneliti mendapatkan 

beberapa informasi dari beberapa guru di sekolah tersebut, bahwa  telah terlaksanakannya 

beberapa kegiatan yang bersifat spiritual keagamaan, seperti pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang mencakup Akidah Akhlak, Fiqih, Al Quran Hadits dan Sejarah Kebudayaan Islam, 

bimbingan Bahasa Arab serta Muhadharah, Ilmu Tauhid, Hadits Arba‘in bahkan Tahfidz.  

 

                                                             
20 Nur Fuadi, Profesionalisme Guru, (Purwokerto: STAIN Press, 2012), 175. 
21 Hasballah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, ke-13 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 234–36. 
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Kemudian selain pembelajaran agama Islam, adanya kegiatan bentuk latihan seperti 

puasa sunnah senin-kamis., sholat dhuha dilaksanakan saat jam istirahat pertama serta sholat 

dzuhur berjamaah. Kegiatan-kegiatan diatas dilakukan untuk meningkatkan spiritualitas peserta 

didik, dan diharapkan berimbas juga pada nilai-nilai kedisiplinan dalam belajarnya.  

Menurut Moenir, indikator-indikator disiplin belajar diantaranya : 

1. Disiplin waktu, yang meliputi tepat waktu dalam belajar yang mencakup datang dan pulang 

sekolah tepat waktu serta mulai dan selesai belajar di sekolah tepat waktu, tidak keluar atau 

membolos saat jam pelajaran, menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

2. Disiplin perbuatan, yang meliputi patuh dan tidak menentang peraturan disiplin dalam 

belajar, tidak malas dalam belajar, tidak menyuruh teman lain mengerjakan tugas demi 

dirinya, tidak suka berbohong, tingkah laku yang menyenangkan mencakup tidak mencontek 

pada saat ujian, tidak membuat  keributan,  dan tidak mengganggu teman lain yang sedang 

belajar.
22

 

Tabel 1.1 Indikator Kedisiplinan dalam Belajar Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun dalam  menanamkan nilai-nilai kedisiplinan peserta didik di SMP IT Insan Mulia 

Pringsewu dipaparkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.2  Kedisiplinan Belajar Peserta Didik Kelas VII SMP IT Insan Mulia Pringsewu 

No. Nama  

Indikator Disiplin Belajar 

Ket 

Absensi 

 

Tidak 

Membolos 

 

Tugas 

 

Patuh 

 

Tidak 

Malas 

 

Tugas 

Individu 

 

Tidak  

Bohong 

 

Tingkah 

Laku 

yang 

Baik 

1 Akmal -   - - -        TD 

2 Albani -   - - -       TD 

3 Albian                 D 

4 Allam -   - - -       TD 

5 Alviano                 D 

6 Devon                 D 

7 Dzaky                 D 

8 Fachry                 D 

                                                             
22 Rahmat Putra Yudha, Motivasi Berprestasi & Disiplin Peserta Didik, ke-1 (Pontianak: Yudha English Gallery, 2018), 

26–27. 

No. Uraian 

1. 

 

Selalu tepat waktu dalam belajar mencakup datang dan pulang dengan tepat waktu 

serta mulai dan selesai belajar di sekolah tepat waktu 

2. Tidak keluar atau membolos  pada saat jam pelajaran 

3. Menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan 

4. Patuh dan tidak menentang peraturan dalam disiplin belajar 

5. Tidak malas belajar 

6. Tidak menyuruh teman lain untuk mengerjakan tugas demi dirinya 

7. Tidak suka berbohong 

8. 

 

Tingkah laku yang menyenangkan mencakup tidak mencontek saat ujian, tidak 

membuat  keributan,  dan tidak mengganggu teman lain yang sedang belajar 
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9 Faqih                 D 

10 Fariz                 D 

11 Fico -   - - -       TD 

12 Galang                 D 

13 Hanifullah -   - - -       TD 

14 M. Altamis  -   - - -       TD 

15 M. Aufa                 D 

16 M. Bagas                 D 

17 M. Dzaky                 D 

18 M. Farhan                 D 

19 M. Fikri                 D 

20 M. Rifki -   - - -       TD 

21 Nael -   - - -       TD 

22 Nuno                 D 

23 Raeysha                 D 

24 Rafa                 D 

25 Sayyid -   - - -       TD 

26 Yusron -   - - -       TD 

Sumber Data : Hasil Pra Survey di SMP IT Insan Mulia Pringsewu 

Dilihat berdasarkan hasil pengamatan ketika melakukan observasi awal di SMP IT 

Insan Mulia Pringsewu diketahui bahwa guru pendidikan agama Islam telah menjalankan 

peranannya dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan belajar peserta didik, akan tetapi masih 

belum sepenuhnya terkondisikan dengan sempurna. Yang dimana membutuhkan pembiasaan 

dan keteladanan terus-menerus. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari guru  pendidikan 

agama Islam yakni Bapak Ahmad Dahlan, bahwa: 

  ―Saya akui bahwa dalam hal penanaman nilai-nilai kedisiplinan belajar bagi siswa itu 

masih belum sepenuhnya tercapai 100%, terlebih bagi saya sendiri sebagai guru pendidikan 

agama Islam yang terbilang cukup menjadi pusat perhatian ketika ada beberapa siswa yang saya 

ajar tidak membiasakan menerapkan nilai-nilai disiplin dalam belajarnya yang itu menjadi poin 

penting dalam aspek karakter peserta didik dalam belajar. Seperti selalu ada saja siswa yang 

tertidur pada saat pembelajaran berlangsung, tidak memperhatikan guru pada saat menjelaskan, 

terlebih tidak hadir dalam kategori alpa. Biasanya saya memberikan sanksi yakni dengan 

teguran secara lisan, dan tak segan memperingatkan peserta didik supaya tidak mengulangi 

pelanggaran yang sama‖.
23

  

Ditambahkan penjelasan dari guru pendidikan agama Islam lainnya, yaitu Ibu Nurin 

Khairina Safitri, bahwa: ―Dikarenakan SMP IT Insan Mulia Pringsewu ini terbilang baru ada 

dan dibuka beberapa tahun belakangan ini, jadi ini sangat menjadi perhatian dari sekolah untuk 

kedisiplinan belajar peserta didik yang tidak terlepas dari peran para guru, terkhusus saya 

sendiri yang selaku guru pendidikan agama Islam‖.
24

 

Dari penjelasan Bapak Ahmad Dahlan dan Ibu Nurin Khairina Safitri, bahwa memang 

sekolah SMP IT Insan Mulia Pringsewu ini masih terbilang baru, maka dari itu disiplin belajar 

salah satu aspek yang menjadi sorotan penting dalam mewujudkan sekolah yang sedemikian 

baik nantinya, yang dimana salah satunya dilihat dari disiplin belajar peserta didik. Kemudian 

SMP IT Insan Mulia Pringsewu yang  mengharuskan para peserta didiknya diwajibkan untuk 

diasramakan.  

 

                                                             
23 Ahmad Dahlan, Guru Pendidikan Agama Islam SMP IT Insan Mulia Pringsewu, Wawancara,  27 Juni 2021. 
24 Nurin Khairina Safitri, Guru Pendidikan Agama Islam SMP IT Insan Mulia Pringsewu, Wawancara,  27 Juni 2021. 
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Jadi, sembari mereka sekolah mereka pun dibimbing dalam asrama, yang dimana 

harapannya dalam asrama tersebut akan berpengaruh juga kepada disiplin belajarnya ketika di 

sekolah. Tidak mudah untuk mewujudkan sekolah yang baru dijalankan tetapi dalam aspek 

semuanya mengupayakan untuk selalu ada peningkatan untuk lebih baik kedepannya.  

Peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan peserta 

didik sangat diperlukan dan sangat penting. Karena memang sebenarnya disiplin belajar yang 

baik dalam diri peserta didik tidak semata-mata bisa tertanam dalam diri peserta didik perlu 

adanya dorongan dari orang tua dan gurunya, terutama guru pendidikan agama Islam yang 

dilakukan terus-menerus, membutuhkan keteladanan dari gurunya terlebih dahulu, karena guru 

yang menjadi acuan dan role model bagi peserta didikya. Baik buruknya itulah yang akan 

peserta didik tiru secara tidak langsung. Maka dari itu, sebagai guru  pendidikan agama Islam 

sudah sepatutunya menjadi teladan yang baik. 

Dari uraian di atas, bahwa peran guru pendidikan agama Islam mempunyai andil yang 

cukup besar dalam memberi kesadaran peserta didik terkait penanamkan nilai-nilai kedisiplinan 

belajar di SMP IT Insan Mulia Pringsewu. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui 

“ Peran  Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kedisiplinan 

Belajar Peserta Didik Di SMP IT Insan  Mulia Pringsewu”. 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya oleh 

penulis dan agar tidak terjadi kesimpangsiuran permasalahan ini, maka penulis merasa perlu 

kiranya untuk membuat fokus dan subfokus penelitian agar pembahasannya lebih jelas dan 

terarah. Penelitian ini akan penulis batasi pada pembahasan peran guru pendidikan agama Islam 

dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan belajar peserta didik di SMP IT Insan Mulia 

Pringsewu yang meliputi: 

1. Peran guru pendidikan agama Islam sebagai pengajar (demonstrator) dan pendidik 

2. Peran guru pendidikan agama Islam sebagai pengarah atau pembimbing 

3. Peran guru pendidikan agama Islam sebagai teladan (role model) 

4. Peran guru pendidikan agama Islam sebagai fasilitator 

5. Peran guru pendidikan agama Islam sebagai motivator 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah ―Bagaimana peran guru pendidikan 

agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan belajar peserta didik di SMP IT Insan 

Mulia Pringsewu?‖ 

E. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tidak lain adalah untuk 

menjawab rumusan masalah yang ada di atas. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini yakni: Untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai 

kedisiplinan belajar peserta didik di SMP IT Insan Mulia Pringsewu. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bermanfaat bagi segenap guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan 

nilai-nilai kedisiplinan belajar peserta didik, sehingga peserta didik dapat bersikap disiplin 

baik saat di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 
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2. Sebagai bahan masukan dalam memberikan pemahaman akan pentingnya mempunyai sikap 

disiplin yang baik dalam belajar. 

3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengelolaan pembelajaran terkhusus dalam aspek 

disiplin belajar di SMP IT Insan Mulia Pringsewu. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian ini dibuat dengan tujuan untuk bahan referensi serta pembanding oleh peneliti 

terdahulu yang dijelaskan berikut ini: 

1. Pertama, Jurnal Penelitian Niko Reski, Taufik, dan Ifdil dengan judul skripsi ―Konsep Diri 

dan Kedisiplinan Belajar Siswa‖. 

Simpulan dari jurnal penelitian ini ialah konsep diri memegang peranan penting dalam 

mengatur perilaku dan cara penyesuaian seseorang dalam hidupnya. Siswa  yang  memiliki  

konsep  diri  yang  baik  dapat mengatur tingkah lakunya guna dapat diterima oleh 

lingkungan sekitarnya, sehingga segala aturan disiplin yang diterapkan di sekolah dapat 

mereka laksanakan dengan baik, konsep diri siswa yang baik juga akan meningkatkan 

motivasi berprestasi siswa. 

Dalam jurnal penelitian ini dipaparkan persamaan, yaitu sama-sama meneliti terkait disiplin 

belajar siswa yang dalam hal ini akan mempengaruh juga proses belajarnya yang baik. Hal 

yang membedakannya penelitian terdahulu yakni yang diteliti berkenaan dengan 

mengkategorikan konsep diri siswa kepada siswa yang disiplin, cukup disiplin, kurang 

disiplin, dan tidak disiplin dengan metode deskrisptif komparatif. Sedangkan peneliti saat ini 

membahas tentang peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai 

kedisiplinan belajar peserta didik. 
25

 

 

2. Kedua, Jurnal penelitian oleh Hendra Dus dan Rijal Abdullah dengan judul ―Pengaruh 

Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Diklat Gambar Teknik Siswa Kelas XI 

Jurusan Teknik Gambar Bangunan Di SMK Negeri 2 Kota Solok‖. 

Simpulan dari jurnal penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh dari disiplin belajar 

terhadap hasil belajar yang dimana semakian siswa tersebut mampu menerapkan disiplin 

belajar yang baik maka akan berimbas kepada hasil belajar yang memuaskan pula. 

Dalam jurnal penelitian ini dipaparkan persamaan, yakni sama-sama meneliti tentang 

kedisiplinan belajar. Hal yang membedakannya peneliti terdahulu yakni yang diteliti seberapa 

pengaruhnya tingkat disiplin belajar yang dicapai siswa pada hasil belajarnya dibuktikan 

dengan pengaruh yang signifikan. Sedangkan peneliti saat ini berkenaan dengan penjelasan 

peran guru pendidikan agama Islam dalam proses pendisiplinan belajar saat pembelajaran.
26

 

 

3. Ketiga, Jurnal penelitian oleh Fadillah Annisa dengan judul ―Penanaman Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter Disiplin Pada Siswa Sekolah Dasar‖. 

Simpulan dari jurnal penelitian ini yakni siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah 

tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang di berlakukan disekolahnya. 

Setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib di sekolah. 

Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di 

sekolah disebut disiplin siswa. 

 

                                                             
25 Ifdil Niko Reski, Taufik, ―Konsep Diri Dan Kedisiplinan Belajar Siswa,‖ Jurnal Pendidikan Indonesia 3, no. 2 

(2017). 
26 Rijal Abdullah Dus Hendra, ―Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Diklat Gambar Teknik 

Siswa Kelas XI Jurusan Teknik Gambar Bangunan Di SMK Negeri 2 Kota Solok‖ 5, no. 4 (n.d.). 
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Dalam jurnal penelitian ini dipaparkan persamaan, yakni sama-sama meneliti tentang disiplin. 

Hal yang membedakannya peneliti terdahulu yakni yang diteliti mencakup keseluruhan 

disiplin yang ada di sekolah termasuk di dalamnya disiplin belajar. Sedangkan peneliti saat 

ini hanya membahas cakupan disiplin belajar peserta didik saja agar bahasannya tidak terlalu 

luas yang hal ini juga tidak terlepas dari peran guru pendidikan agama Islam.
27

 

 

4. Keempat, Jurnal penelitian oleh Siti Zunainah Maulidia, Agustinus Toding Bua, dan A.Wilda 

Indra Nanna dengan judul ―Kedisiplinan Belajar Siswa Dalam Proses Pembelajaran Di 

Sekolah Dasar‖. 

Simpulan dari jurnal penelitian ini yakni sudah sepatutnya siswa mematuhi tata tertib yang 

berlaku di sekolah, sehingga kedisiplinan yang diharapkan sekolah dapat terwujud. Warga 

sekolah juga sebaiknya ikut berpartisipasi dalam menegakkan kedisiplinan terutama 

kedisiplinan belajar sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dengan mempresentase aspek-

aspek kedisiplinan belajar. 

Dalam jurnal penelitian ini dipaparkan persamaan, yakni sama-sama meneliti tentang 

kedisiplinan belajar. Hal yang membedakannya peneliti terdahulu yakni yang diteliti 

presentase aspek-aspek kedisiplinan belajar siswa pada saat proses pembelajaran. Sedangkan 

peneliti saat ini berkenaan dengan peran guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan 

belajar peserta didik, dijelaskan bahwa peran guru PAI ikut ambil alih dalam menananamkan 

nilai-nilai kedisiplinan belajar peserta didik.
28

 

 

5. Kelima, Jurnal penelitian oleh Zida Haniyyah dan Nurul Indana denngan judul ―Peran Guru 

PAI Dalam Pembentukan Karakter Islami Siswa Di SMPN 03 Jombang‖. 

Simpulan dari jurnal penelitian ini yakni pembentukan karakter melalui pembiasaan program 

keagamaan yang dipandu oleh guru PAI itu sendiri, terlihat pada saat kegiatan baca tulis Al-

Qur‘an setelah pulang sekolah yang sudah terprogram oleh sekolah. Berjalannya pembiasaan 

program keagamaan di sekolah tidak akan berjalan dengan tertib tanpa adanya peran seorang 

guru. 

Dalam jurnal penelitian ini dipaparkan persamaan, yakni sama-sama meneliti tentang 

pentingnya peran guru PAI. Hal yang membedakannya peneliti terdahulu yakni yang diteliti 

peran guru PAI dala m pembentukan karakter Islami siswa. Sedangkan peneliti saat ini 

berkenaan dengan peran guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan belajar peserta 

didik.
29

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, 

yaitu pendekatan berupaya mendeskripsikan tentang suatu peristiwa maupun kejadian yang 

sedang terjadi sekarang. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

berdasar kepada strategi, paradigma, dan implementasi model secara kualitatif yang 

dikembangkan dengan beragam.
30

 Ciri dari penelitian kualitatif deskriptif yakni data yang 

terkumpulkan dan dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.
31

  

                                                             
27 Fadillah Annisa, ―Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Disiplin Pada Siswa Sekolah Dasar,‖ Perspektif 

Pendidikan Dan Keguruan 10, no. 1 (2019). 
28

 A.Wilda Indra Nanna Siti Zunainah Maulidia, Agustinus Toding Bua, ―Kedisiplinan Belajar Siswa Dalam Proses 

Pembelajaran Di Sekolah Dasar,‖ Jurnal Pendidikan Dasar Borneo 2, no. 2 (2021): 112. 
29 Zida Haniyyah dan Nurul Indana, ―Peran Guru PAI Dalam Pembentukan Karakter Islami Siswa Di SMPN 03 

Jombang,‖ Jurnal Studi Kemahasiswaan 1, no. 1 (2021). 
30 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Catalog dalam terbitan (KDT), 2008), 20. 
31 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 75. 
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Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif bahwa peneliti berinteraksi dan 

dihadapkan langsung kepada responden maupun lingkungannya sedemikian intensif, 

sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksi apa yang diucapkan dan yang dilakukan 

oleh responden.
32

 Maka responden penelitian ini berpacu kepada guru bidang studi 

pendidikan agama Islam dan peserta didik SMP IT Insan Mulia Pringsewu. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari pihak sekolah seperti kepala 

sekolah, waka kurikulum, guru pendidikan agama Islam dan peserta didik SMP IT Insan 

Mulia Pringsewu. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari catatan-catatan ataupun dokumen 

dari SMP IT Insan Mulia Pringsewu. 

3. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian, kehadiran seorang peneliti itu sangat penting karena peneliti 

merupakan pihak yang nantinya akan mencari informasi, mengamati, keikutsertaan mengenai 

semua yang hal yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti yaitu berkenaan dengan peran 

guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan belajar peserta 

didik di SMP IT Insan Mulia Pringsewu. Oleh karenanya, itu yang akan menjadi bukti 

laporan bahwa peneliti benar-benar melaksanakan penelitian dengan baik dan tahapan yang 

sistematis.  

4. Partisipan Dan Tempat Penelitian 

a. Partisipan Penelitian 

Partisipan adalah keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan 

dukungan (tenaga, pikiran maupun materi) dengan penuh tanggung jawab terhadap 

keputusan yang telah diambil guna demi tercapainya tujuan yang di tentukan bersama. 

1) Setting ( Lokasi Riset ) 

Peneliti memerlukan tempat penelitian yang akan di jadikan sebagai latar 

dalam memperoleh data-data yang diperlukan agar tercapainya tujuan penelitian.  

2) Aktor (Siapa yang akan di observasi dan interview) 

a) Guru pendidikan agama Islam di SMP IT Insan Mulia Pringsewu 

Dalam observasi, peneliti memfokuskan kepada guru pendidikan agama 

Islam karena agar bisa mengetahui bagaimana peran guru pendidikan agama 

Islam dalam penanaman nilai-nilai kedisiplinan belajar peserta didik.  

Selanjutnya, dalam interview peneliti memerlukan informasi sekaligus 

pengetahuan tentang sejauh mana tingkat kedisiplinan belajar peserta didik dan 

apa saja kendala yang dihadapi dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan 

belajar peserta didik.  

                                                             
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 16. 
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Disini peneliti berfokus pada guru bidang studi pendidikan agama Islam 

untuk mengetahui pentingnya peran guru pendidikan agama Islam dalam 

menanamkan nilai-nilai kedisiplinan belajar peserta didik SMP IT Insan Mulia 

Pringsewu. 

b) Peserta didik SMP IT Insan Mulia Pringsewu 

Dalam observasi, peneliti berfokus kepada peserta didik, di karenakan 

nilai-nilai kedsiplinan peserta didik dalam sekolah masih belum sepenuhnya 

terpenuhi. Dalam interview, peneliti mengemukakan bagaimana sikap guru 

pendidikan agama Islam serta konsekuensi apa yang diterima apabila ada peseera 

didik yang tidak menerapkan nilai-nilai kedisiplinan belajar dengan baik saat di 

dalam kelas.  

3) Peristiwa (apa yang di lakukan oleh aktor) 

Peristiwa yang di lakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam proses 

mengajar, yakni peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai 

kedisiplinan belajar peserta didik di SMP IT Insan Mulia Pringsewu masih belum 

sepenuhnya peserta didik terapkan, hal ini di karenakan masih kurangnya kesadaran 

dan rasa tanggung jawab dalam diri peserta didik. 

4) Proses (proses terjadinya peristiwa yang di lakukan aktor dalam lokasi tertentu) 

Pembelajaran yang di lakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam 

mengambil peran untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan belajar masih kurang, 

dikarenakan konsekuensi yang diberikan guru ketika ada yang tidak disiplin 

kemungkinan belum membuat peserta didik mengerti akan pentingnya disiplin 

belajar dalam setiap pembelajaran yang sedang berlangsung. 

b. Tempat penelitian 

1) Subjek Penelitian 

Subjek penelitiannya adalah dua guru bidang studi pendidikan agama Islam, 

kepala sekolah, dan peserta didik di SMP IT Insan Mulia Pringsewu. 

2) Objek Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di sekolah menengah pertama Islam terpadu (SMP 

IT) yaitu di SMP IT Insan Mulia Pringsewu. Sekolah ini berlokasi di daerah 

Pringsewu, lebih tepatnya terletak di Jl. Hiu Latsitarda Kec. Pringsewu Kab. 

Pringsewu Lampung. Adapun alasan memilih SMP IT Insan Mulia Pringsewu 

sebagai lokasi penelitian, sebagai berikut:  

a) Berdasarkan hasil pra survey yang sudah dilakukan adanya kesesuian data yang 

dibutuhkan peneliti yang diikuti dengan perbincangan pihak-pihak yang terkait 

dengan data yang diteliti. 

b) Lokasi tersebut sangat strategis dan data yang diperoleh sesuai dengan yang 

dibutuhkan sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai 

dengan apa yang diteliti. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis memperoleh data tentang peran guru pendidikan agama Islam dalam 

menanamkan nilai-nilai kedisiplinan peserta didik di SMP IT Insan Mulia Pringsewu, penulis 

menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan datanya, diantaranya: 

a. Metode Observasi 

Metode observasi atau pengamatan adalah teknik atau cara pengumpulan data 

dengan melalui jalan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi 

adalah pengamatan yang di lakukan dengan secara sengaja dan sistematis mengenai 

fenomena sosial berupa gejala-gejala psikis untuk kemudian di lakukan pencetakan.
33

 

Menurut Sugiono, metode observasi dibedakan beberapa jenis diantaranya yaitu: 

1) Observasi Partisipatif 

Observasi partisipatif yakni peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-

hari bersama orang yang sedang di amati dan didapatkan berbagai sumber data yang 

diteliti. 

2) Observasi Non Partisipatif 

Observasi non partisipatif yakni peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati untuk di teliti, peneliti disini hanya sebagai pengamat 

independen. 

3) Observasi Terstruktur 

Observasi terstruktur yakni observasi yang telah di rancang dengan 

sedemikian rupa secara sistematis serta sudah dipersiapkan tentang apa yang akan di 

amati, kapan dan dimana tempatnya. 

4) Observasi Tidak Terstruktur 

Observasi tidak terstruktur yakni observasi yang tidak terancang dan tidak di 

persiapkan sebelumnya secara sitematis tentang apa yang akan di teliti.
34

 

Adapun disini peneliti menggunakan metode observasi non partisipan yang 

di mana peneliti terjun langsung ke lapangan, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

dan aktivitas orang-orang yang sedang di amati. Untuk data-data yang hendak di 

peroleh dari peneliti di antaranya ialah: ―Peran guru pendidikan agama Islam dalam 

menanamkan nilai-nilai kedisiplinan belajar peserta didik di SMP IT Insan Mulia 

Pringsewu‖. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Metode wawancara atau interview adalah pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan secara langsung dengan lisan dan 

                                                             
33 P. Joko Subagio, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 63. 
34 Ibid., 204. 
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dijawab dengan lisan pula. Ciri khas dari metode ini ialah dilakukan dengan kontak 

langsung atau saling bertatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.
35

  

Menurut Esterberg, metode wawancara (interview) dibagi menjadi tiga, sebagai 

berikut:  

1) Wawancara Terstruktur (Structured Interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang 

dimana peneliti telah menyiapkan apa yang perlu disiapkan secara sistematis tentang 

informasi apa yang akan diperoleh nantinya. Oleh karena itu dalam melakukan 

wawancara, telah menyiapkan instrumen penelitian yang berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang berkenaan dengan penelitian yang akan diteliti dan alternatif 

jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur, setiap responden 

diberi pertanyaan yang sama.  

2) Wawancara  Tidak Berstruktur (Unstructured Interview) 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang secara sistematis telah tersusun untuk 

pengumpul datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis 

besar dari permasalahan yang akan ditanyakan nantinya. 

3) Wawancara Semi-struktur (Semistructure Interview)  

Jenis wawancara ini masuk dalam jenis in-dept interview, yakni dalam 

pelaksanaannya terbilang lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuannya untuk  menjumpai suatu permasalahan yang lebih terbuka 

dengan meminta informan untuk berpendapat. Pada saat proses wawancara 

berlangsung, peneliti perlu sekali mendengarkan dengan seksama dan mencatat apa 

yang diutarakan informan.
36

  

Jenis metode wawancara (interview) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur, yaitu pelaksanaan wawancara telah mempersiapkan 

instrumen pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diajukan kepada informan.  

Interview diajukan kepada guru pendidikan agama Islam dan peserta didik, 

wawancara ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi serta untuk 

mengetahui gambaran umum mengenai nilai-nilai kedisiplinan dalam belajar di kelas. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu metode tambahan sekaligus penyempurna dari 

pengumpulan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode 

dokumentasi bisa diperoleh melalui gambar, karya seseorang buku-buku, biografi, 

catatan harian, foto, sketsa dan lain-lain. 
37

  

 

                                                             
35 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, ke-4 (Rineka Cipta, 2004), 54. 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, ke-26 (Bandung: Alfabeta, 2017), 233. 
37 Ibid., 240. 
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Jadi, dokumentasi ialah cara yang digunakan untuk memperoleh data-data yang 

berkaitan dengan keadaan objektif SMP IT Insan Mulia Pringsewu seperti sejarah 

berdirinya sekolah, visi dan misi sekolah, daftar jumlah pendidik dan tenaga 

kependidikan, data jumlah keseluruhan peserta didik, sarana dan prasarana, wawancara 

bersama kepala sekolah, waka kurikulum, guru pendidikan agama Islam dan beberapa 

peserta didik di SMP IT Insan Mulia Pringsewu. 

6. Prosedur Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menata data dengan tersusun yang 

sudah diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi, dan bahan lainnya. Sehingga 

nantinya mudah untuk dipahami dan perolehannya dapat diinformasikan kepada orang lain.   

Analisis data dapat dilakukan dengan mengatur data ke dalam kategori, 

mengimpertasikannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana hal yang 

penting dan yang akan dikaji sampai pada membuat kesimpulan.  

Analisis data kualitatif ialah bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data 

yang sudah didapatkan yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan 

hipotesis yang sudah dirumuskan tadi langkah selanjutnya dikumpulkan lagi data secara 

terus-menerus sehingga akan didapatkannya kesimpulan apakah hipotesis tersebut diterima 

atau tidak berdasarkan data yang sudah terkumpulkan.  

Apabila berdasarkan data yang terkumpul secara terus-menerus melalui teknik 

triangulasi ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, saat di 

lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data bisa diartikan menelaah, memilih hal-hal pokok agar lebih rinci, 

memfokuskan pada hal-hal yang lebih bermakna, data dan informasi yang tidak 

diperlukan disingkirkan,  dicari konsep dan temanya. Dengan hal tersebut, maka data 

yang telah direduksi akan memberikan acuan gambaran yang lebih jelas dan terlihat, serta 

memperlancar peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya.
 38

  

Dalam mereduksi data, peneliti akan terarahkan oleh tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini ialah temuan. Sehingga mampu mereduksi 

data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan nantinya. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data tersebut direduksi, maka tahap selanjutnya yakni menyajikan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa tabel, grafik, pictogram, ataupun 

sejenisnya. Melalui penyajian yang telah dipilih tersebut maka data terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga bisa dipahami oleh penulis dengan penyajian 

data yang bisa dipaparkan dengan jelas. 

 

 

                                                             
38 Ibid., 244-247. 
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c. Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verivication) 

Setelah dilakukan reduksi data kemudian penyajian data, tahap selanjutnya yaitu 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, 

dan bisa saja berubah jikalau tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.  

Tetapi jikalau kesimpulan yang disimpulkan pada tahap awal didukung dengan 

bukti-bukti yang valid dan tidak berubah saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih kemungkinan 

berpotensi dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak. Karena, seperti yang diketahui bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan laju berkembang setelah 

peneliti berada di lapangan.
39

 

Dalam penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka kesimpulan yang telah 

didapatkan yaitu terkait Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Nilai-

Nilai Kedisiplinan Belajar Peserta Didik di SMP IT Insan Mulia Pringsewu melalui data 

peneliti yang telah didapatkan. 

7. Uji Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data atau validasi, metode penelitian kualitatif 

menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuntitatif. Adapuna uji  keabsahan data  

dalam penelitian kualitatif meliputi uji Credibility (validityas interbal). Uji keabsahan data 

dalam penelitian ini  menggunakan teknik kreabilitas. Kreabilitas terhadap hasil penelitian 

dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.  

Menurut Lexy J Meleong Triangulasi, yaitu ―Teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data‖.
40

 Menurut Sugiyono, triangulasi dibagi menjadi tiga 

sebagai berikut:  

a. Triangulasi Sumber  

Tringulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Penelitiannya 

dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda.  

b. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan mengecek data melalui sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bisa 

dilakukan dengan wawancara dan dicek dengan data yang diperoleh di observasi dan 

dokumentasi. Ketika dengan ke tiga cara tersebut data yang diperoleh berbeda-beda maka 

peneliti melakukan diskusi untuk memastikan data yang dianggap benar. 

 

 

                                                             
39 Ibid., 249–253. 
40 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 330. 
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c. Triangulasi Waktu  

Triangulasi waktu digunakan untuk mengecek data dengan wawancara, observasi 

atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.
41

 

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi teknik. Dalam 

hal ini penggunaan triangulasi teknik tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dari 

informan penelitian yang menjadi sumber data primer menjadi lebih valid, tuntas, dan pasti 

sehingga dapat dinalisis dan ditarik kesimpulan terkait penelitian yang dilakukan.  

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi ke 

dalam beberapa BAB yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan yang terdiri atas : 

Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan.  

 

BAB II Landasan Teori yang terdiri atas : 

Bab ini membahas tentang peran guru pendidikan agama Islam, dan  nilai-nilai 

kedisiplinan belajar. 

 

BAB III Deskripsi Objek Penelitian yang terdiri atas : 

Bab ini membahas tentang deskripsi umum objek penelitian yang meliputi sejarah 

berdirinya sekolah, profil sekolah, visi misi dan tujuan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler sekolah, 

daftar data pendidik dan kependidikan guru, data jumlah peserta didik, daftar data sarana dan 

prasarana, dan juga menjelaskan fakta dan data penelitian. 

 

BAB IV Analisis Penelitian yang terdiri atas : 

BAB ini membahas mengenai penyajian analisis data penelitian dan  temuan peneliti.  

 

BAB V Penutup yang terdiri atas : 

Bab ini bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui kesimpulan dari skripsi 

ini, yang terdiri atas simpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

1.  Pengertian Peran 

Menurut Soerjono Soekanto, ―Peran ialah serangkaian perilaku tertentu pada diri 

seseorang yang sesuai dengan posisi sosial yakni dengan diberikan kepada seseorang secara 

formal maupun informal‖.
42

 Menurut Veithzal Rivai, ―Peranan merupakan perilaku yang 

diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu‖. Sedangkan menurut Miftha Thoha, 

―Peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan‖.
43

  

Peran sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan 

tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran ini harus dijalankan 

atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peran yang 

sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang 

menempati posisi di dalam status sosial.  

Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang muncul karena suatu 

jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup bersosial. 

Kehidupan bersosial tadi akan terjalinnya interaksi antara anggota masyarakat yang satu 

dengan anggota masyarakat lainnya. Terjalinnya interaksi diantara mereka itulah akan adanya 

rasa saling kebergantungan antar sesama. 

2. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, yakni diantaranya 

mengembangkan ranah cipta, rasa, dan karya peserta didik sebagai penerapan konsep ideal 

mendidik.
44

 Sedangkan alam konteks pendidikan Islam, istilah guru dalam bahasa Arab 

banyak sekali disebutkan dengan berbagai macam istilah dalam penyebutannya, seperti 

murabbi, mu‟allim, mudarris dan mu‟addib.45  

Guru yang berarti pekerjaannya sebagai pengajar yang memiliki tugas mulia mulai 

dari merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, membimbing, mengarahkan, dan 

pada akhirnya sampai pada tahap evaluasi pembelajaran yang sudah terlaksanakan.
46

 Istilah 

guru juga disebut sebagai pendidik, yang artinya orang yang mampu mendidik dalam lingkup 

pendidikan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.
47
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Dalam pandangan Islam, pendidikan yang merupakan proses awal Allah SWT 

sebagai rabb al‘alamin, yakni menciptakan para Nabi dan Rasul untuk mendidik, memelihara, 

dan mengasuh seluruh manusia di bumi ini.
48

 Dalam bentuk kata benda Rabb (Tuhan) dan 

murabby (mendidik), sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur‘an surat Al-Isra‘: [17] :24 

yang berbunyi: 

                            

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 

ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua 

telah mendidik aku waktu kecil". (Q.S. Al-Isra‘ [17] : 24) 

Guru bukan hanya mengajar dan mentransfer ilmu pengetahaun saja, akan tetapi 

lebih luas lagi yaitu sebagai orang tua atau bapak rohani (spiritual rohani) yang memberikan 

suri tauladan, membina mental, dan jiwa serta mengembangkan potensi yang ada pada diri 

peserta didiknya.
49

 Dari pengertian tersebut, dapat ditarik penjelasan mengenai guru dalam 

melaksanakan pendidikan baik di lingkungan formal maupun yakni non formal dituntut untuk 

mengajar sekaligus mendidik. Karena keduanya mempunyai      peranan yang penting dalam 

proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal.  

Dengan demikian, seorang guru sudah sepatutnya mampu dalam menguasai berbagai 

bidang, seperti perkataan Zakiah Darajat, ―Guru adalah pendidik yang professional, 

karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul separuh 

tanggung jawab pendidikan dipundak para orang tua ‖.
50

 

Mengajar lebih cenderung mendidik anak didik menjadi orang yang pandai akan ilmu 

pengetahuannya saja. Sedangkan  jiwa dan watak   anak didik perlu juga untuk dibangun dan 

dibina, sehingga di sinilah dengan mendidik yang mempunyai peran dalam mebentuk jiwa 

dan watak anak didik yakni disebut dengan kegiatan transfer of values, yaitu memberikan 

sejumlah nilai kepada anak didik. Oleh karena itu, guru  adalah  orang yang dapat memberi 

respons positif bagi peserta didik dalam  proses belajar mengajar. Untuk itu, di masa sekarang 

sangatlah diperlukan guru yang mempunyai basic kompetensi, sehingga proses belajar 

mengaja. Dengan demikian, dalam  sebutan  Jawa, istilah guru dimaknai dengan (gu dan ru) 

yang berarti ―digugu dan ditiru‖.
51

  

Dikatakan digugu (dipercaya) sebab guru memiliki seperangkat ilmu pengetahuan 

yang memadai, yang karenanya ia memiliki wawasan, pengalaman dan pandangan yang luas. 

Dikatakan ditiru (diikuti) karena guru memiliki kepribadian yang utuh, kepribadiannya yang 

patut dijadikan model dan tauladan yang baik bagi peserta didiknya. Indikator guru 

pendidikan agama Islam yang profesional terlihat dari perspektif dalam setiap kinerja pada 

saat melalukan sesuatu, baik pada saat menjelaskan sampai pada mengembangkan nilai-nilai 

ajaran Islam kepada peseta didik maupun masyarakat.  
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Guru yang profesional merupakan tuntutan yang diberikan masyarakat yang nantinya 

akan menjadi harapan yang besar untuk masyarakat pula. Guru pendidikan agama Islam yang 

profesional yang mempunyai tiga misi, yaitu: Pertama, ajang misi dakwah Islam, karena 

Islam mengajarkan untuk selalu bersikap dan mempunyai kepribadian serta perilaku yang 

baik bagi sesama manusia tanpa memandang latar belakang kehidupannya. Bukan hanya itu 

saja, ketika Islam diturunkan pun tidak sekedar ditunjukkan untuk umat Islam saja, tetapi 

mencakup semua manusia yang ada di bumi ini karena Islam sebagai rahmatan lil ‗alamiin.  

Kedua, ajang misi pedagogik, yang dimana pembelajaran memiliki peran yang 

menyeluruh dalam mengajarkan peserta didik.  Guru yang baik ialah guru yang bisa 

mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Ketiga, ajang misi 

pendidikan, seorang guru selain berperan dalam proses belajar mengajar juga mempunyai 

tugas penting lainnya, yaitu mengarahkan dan membina kepribadian serta etika kepada 

peserta didik baik di sekolah maupun diluar sekolah. Eksistensi menjadi seorang guru yang 

patut dijadikan teladan (uswah) bagi peserta didiknya maupun masyarakat, itu semua demi 

memaksimalkan misi edukasi bagi guru itu sendiri.
52

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa guru pendidikan 

agama Islam seorang pendidik yang bertanggung jawab penuh dalam perkembangan jasmani 

dan rohani guna merubah tingkah laku individu sesuai dengan ajaran agama Islam agar 

tercapainya tingkat kedeasaan serta membentuk kepribadian muslim yang berbudi pekerti 

yang baik dan dapat memahami, menghayati, serta menerapkan pembelajaran yang sudah 

diperoleh dalam hidup sehari-hari dan ajaran agama tersebut dijadikan sebagai pedoman, dan 

petunjuk hidup sehingga memperoleh kebahagaiaan dunia dan akhirat. 

3. Kriteria Persyaratan Menjadi Guru yang Baik 

Untuk menjadi seorang guru yang berdasarkan ketulusan hati nurani tidaklah semua 

orang dapat melaksanakannya. Guru dituntut mempunyai pengabdian yang dedikasi dan 

loyalitas, serta ikhlas, sehingga bisa menciptakan anak didik yang tumbuh dengan 

kedewasaan, berakhlak, dan berketerampilan. Di kalangan masyarakat, guru sosok yang amat 

dihormati, dengan kewibawaannyalah yang menyebabkan guru bisa diterima dan disegani.  

Menurut Zakiah Daradjat, menjadi seorang guru harus memenuhi beberapa kriteria 

bersyarat, yaitu: 

a. Bertakwa kepada Allah SWT 

b. Berilmu 

c. Sehat jasmani 

d. Berperilaku baik. 

Dikarenakan besarnya tanggung jawab seorang guru kepada anak didiknya yang 

dimana guru meluangkan segala waktunya untuk kepentingan anak didiknya, walaupun 

terkadang terlihat ada anak didiknya yang berperilaku kurang sopan terhadapnya maupun 

kepada orang lain, seorang guru sudah seharusnya sabar dan bijaksana dalam mengajarkan 

dan memberi nasihat cara memperlakukan orang lain dengan bertingkah laku yang sopan dan 

santun.  
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Sebab, perlu diketahui mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didik suatu 

perbuatan yang mudah, tetapi untuk membentuk watak dan karakter anak didik itulah yang 

sukar. Oleh karenanya, sebagai guru harus bertanggung jawab atas segala sikap serta tingkah 

laku serta perbuatannya guna membina  dan membentuk anak didik menjadi orang yang 

berguna dan berpengaruh bagi bangsa ini di masa mendatang.
53

 

4. Sifat-Sifat yang Harus Dimiliki Guru Pendidikan Agama Islam 

Mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh guru, maka perlu 

adanya sifat-sifat yang dimiliki terutama dalam aspek kepribadian dalam diri seorang guru.
54

 

Menurut Athiyah Al-Abrasyi, ―Seorang guru pendidikan agama Islam harus memiliki sifat-

sifat yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai guru‖. Adapun sifat-sifat itu 

diantaranya: 

a. Memiliki sifat zuhud. Dengan tidak menjadikan materi hal yang utama, mengajar ingin 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan hanya  mengharap ridha Allah SWT semata. 

b. Seorang guru harus bersih tubuhnya, dalam artian jauh dari dosa besar, sifat ria‘ 

(mencari nama), dengki, permusuhan, perselisihan, dan sifat tercela lainnya. 

c. Ikhlas dalam pekerjaan. Dengan cara menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan, 

bajkan tidak boleh malu berkata jujur jika sewaktu ia tidak tahu terhadap masalah yang 

memang belum ia ketahui sebelumnya. 

d. Memiliki sifat pemaaf. Seorang guru harus memiliki sifat pemaaf yang tinggi. Ia 

sanggup menahan diri, menahan amarah, lapang hati, banyak bersabar dan jangan 

terpancing emosi karena sebab-sebab kecil, berkepribadian dan mempunyai harga diri. 

e. Berperan sebagai bapak. Yakni harus mencintai peserta didiknya seperti cintanya 

kepada anak-anaknya sendiri. 

f. Seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang diberikannya serta memperdalam 

ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu, janganlah pelajaran itu bersifat dangkal, sehingga 

peserta didik tidak bisa menerima nya secara keseluruhan.
55 

 

5. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam 

Tugas guru dalam pandangan Islam ialah mendidik, yaitu mengupayakan 

perkembangan seluruh potensi anak didik, baik psikomotor, kognitif, maupun potensi afektif. 

Pendidikan Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Secara spesifik guru pendidikan agama Islam adalah orang yang pekerjaannya 

mengajarkan pelajaran agama Islam. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa guru 

pendidikan agama Islam adalah sosok yang senantiasa mengajarkan mata pelajaran  agama 

Islam kepada peserta didik. Dalam hal ini tugasnya bukan hanya mengajarkan pengetahuan 

agama, tetapi juga mendidik dan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak didiknya.
56
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Guru ialah sosok figur seorang pemimpin. Guru memunyai hak dan kekuasaan guna 

membentuk serta membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna 

nantinya, baik bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru merupakan profesi yang memiliki jabatan 

yang dimana seorang guru dituntut untuk mengembangkan profesionalitas dirinya sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengajar, mendidik, dan melatih 

anak didik ialah tugas guru sebagai profesi guru.
57

  

Tugas guru adalah mempersiapkan generasi manusia yang dapat hidup dan mampu 

berperan aktif ketika berada di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, tidak mungkin tugas 

seorang guru dapat terlepas dari kehidupan bersosialisasi. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dilakukan guru pun akan berimbas terhadap kehidupan di masyarakat. Sebaliknya, semakin 

tinggi kedudukan keprofesionalitas seseorang, seperti tingkat keguruan seseorang, maka akan 

semakin tinggi pula penghargaan yang akan diberikan masyarakat terhadapnya.
58

 

Setiap guru meluangkan waktu demi kepentingan masyarakat. Setiap hari guru 

meluangkan waktu demi kepentingan anak didik, bila suatu ketika anak didik yang tidak 

hadir di sekolah, guru menanyakan kepada anak-anak yang hadir di sekolah, apa sebabnya ia 

tidak hadir ke sekolah, tidak ada kegairahan untuk belajar, terlambat masuk ke kelas, belum 

menguasai pelajaran, berpakaian sembarangan, yang kesemuanya ini menjadi perhatian 

selaku guru pendidikan agama Islam.  

Karena besarnya tanggung jawab guru terhadap peserta didik, hujan dan panas 

bukanlah menjadi penghalang bagi guru untuk selalu hadir di tengah-tengah anak didiknya. 

Seorang guru tidak pernah memusuhi anak didiknya meskipun suatu ketika ada anak didik 

yang berbuat kurang sopan pada orang lain. Bahkan dengan sabar dan bijaksana guru 

memberikan nasehat bagaimana cara bertingkah laku yang sopan pada orang lain.  

Prinsip mentransformasikan ilmu pengetahuan merupakan suatu ibadah yang 

diwajibkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur‘an: 

              

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 

kepada-Ku” (Adz-Dzariyat [51]: 56) 

Bagi seorang guru pendidikan agama Islam tugas dan kewajibannya merupakan 

amanah yang diterima oleh guru atas dasar pilihannya untuk memangku jabatan seorang 

guru. Amanah tersebut wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Guru seperti itulah 

yang diharapkan untuk mengabdikan diri di lembaga pendidikan. Bukan guru yang hanya 

menuangkan ilmu pengetahuan saja kepada peserta didik, sementara jiwa dan wataknya tidak 

dibina. Memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik adalah suatu perbuatan yang 

mudah, tetapi untuk membentuk jiwa dan watak anak didik itulah yang sukar. Sebab, anak 

didik yang dihadapi ialah makhluk hidup yang mempunyai ptak potensi yang perlu 

dipengaruhi dengan sejumlah norma hidup yang sesuai ideologi falsafah dan bahkan agama. 
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Peserta didik lebih banyak menilai apa yang guru tampilkan dalam pergaulan di 

sekolah dan di masyarakat daripada apa yang guru katakana, tetapi baik perkataan maupun 

apa yang guru tampilkan keduanya menjadi penilaian anak didik. Jadi, apa yang guru 

katakana harus guru terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya guru memerintahkan 

kepada anak didik agar hadir tepat waktu dalama aspek disiplin belajar. Bagaimana anak 

didik akan mematuhinya sementara gurunya sendiri tidak disiplin dengan apa yang dikatakan. 

Perbuatan guru yang demikian mendapat protes dari anak didik, guru tidak bertanggung 

jawab atas perkataannya, anak didik akhirnya cenderung menentang perintahnya. Inilah sikap 

dan perbuatan yang ditunjukkan anak didik. 

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa guru pendidikan agama Islam pendidik 

profesional yang memiliki dua tugas dan tanggung jawab, yaitu tugas melaksanakan sebagai 

pendidik dan pengajar di sekolah dan juga memiliki tugas memberi pemahaman materi 

agama Islam kepada peserta didik agar peserta didik dan masyarakat memiliki cara pandang 

atau pemahaman terhadap agama (Al-Qur‘an dan Hadits) secara tepat yang ditandai dengan 

sikap serta perilaku yang santun, damai dan anti kekerasan.  

Tugas dan tanggung jawab guru dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak 

didik adalah suatu perbuatan yang mudah untuk disampaikan, tetapi untuk membentuk jiwa 

dan watak anak didik itulah yang sukar. Sebab, anak didik yang dihadapi mempunyai 

beragam sifat dan potensi masing-masing.  

6. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

Makna kompetensi jika merujuk pada SK Mendiknas No. 048/U 2002, dinyatakan 

sebagai seperangkat tindakan cerdas yang penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang 

sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di 

bidang tertentu, di dalam pembelajaran kompetensi merupakan kemampuan dasar serta sikap 

dan nilai penting yang dimiliki peserta didik telah mengalami pendidikan dan latihan sebagai 

pengalaman belajar yang dilakukan secara berkesinambungan. Kompetensi ini bersifat 

individual, dinamis dan berkembang secara berkelanjutan sejalan dengan tingkat 

perkembangan peserta didik.
59

 

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 pendidikan agama Islam. Peningkatan kompetensi guru 

pendidikan agama Islam dalam pembelajaran harus lebih difokuskan dan menjadi panutan 

khusus bagi lembaga pendidikan Islam maupun pemerintah secara umum.  

Guru yang bisa memanusiakan manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia, 

berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian unggul serta bermartabat ada pada guru pendidikan 

agama Islam. Bila guru pendidikan agama Islam tidak dapat meningkatkan kompetensi, maka 

akan berpengaruh pada peserta didik menerima transformasi pengetahuan dalam proses 

pembelajaran, sehingga pembelajaran dianggap gagal dan pendidikan menjadi hal yang 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. 
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Guru diwajibkan memiliki empat kompetensi yang terdiri dari komponen 

kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Keempat 

kompetensi tersebut harus diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh guru dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya agar guru tetap bisa dikatakan sebagai pendidik profesional. 

1) kompetensi pedagogik yaitu seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran, 2) kompetensi kepribadian yaitu seperangkat kualitas personal 

atau kepribadian yang mendukung kualitas pembelajaran, 3) kompetensi sosial adalah 

seperangkat pengetahaun dan keterampilan yang berkaitan dengan komunikasi dengan orang 

lain untuk mensukseskan proses pembelajaran, 4) kompetensi profesional yaitu seperangkat 

pengetahuan dan keterampilan 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 2015): 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. 

b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan 

akhlak mulia. 

c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidangnya. 

d. Memiliki tanggung jawab atas tugas pelaksanaan profesionalannya. 

e. Memperoleh pengetahuan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. 

f. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan dengan 

belajar sepanjang hayat. 

g. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. 

h. Memiliki organisasi profesi yang dimiliki kewenangan mengatur hal-hal yag berkaitan 

dengan profesinya. 

Dari aspek kompetensi inilah dapat perbedaan antara guru pendidikan agama Islam 

dengan guru non pendidikan agama Islam. Perbedaan nyata antara guru pendidikan agama 

Islam dengan guru non pendidikan agama Islam terletak pada aspek kompetensi sosial dan 

pedagogik. Kompetensi sosial bagi guru pendidikan agama Islam lebih luas lingkupnya 

dengan guru non pendidikan agama Islam, karena guru pendidikan agama Islam secara 

langsung mapun tidak langsung dituntut mampu memberikan pencerahan tidak hanya kepada 

peserta didik di sekolah juga masyarakat di luar sekolah.  

Dari aspek kompetensi pedagogik peran dan tanggung jawab guru pendidikan agama 

Islam dengan guru non pendidikan agama Islam terlihat jelas. Hal ini disebabkan karena 

perbedaan karakteristik ilmu yang berbeda. Karakteristik ilmu pendidikan agama Islam 

bersifat multi disiplin, sedangkan ilmu non pendidikan agama Islam bersifat nondisiplin. 

Konsekuensinya, guru pendidikan agama Islam harus memiliki wawasan lintas sektor atau 

multidisiplin. 

Guru pendidikan agama Islam harus memiliki pengetahuan lintas sector, artinya guru 

pendidikan agama Islam tidak cukup hanya memiliki pengetahaun norma-norma ritual 

keagamaan melainkan harus mengikuti dinamika atau perkembangan ilmu pengetahaun dan 

teknologi. Secara eksterm dapat dikatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah sosok yang 

―serba bisa‖ karena pelajaran pendidikan agama Islam menghendaki kemampuan yang serba 

bisa itu tadi. 
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7. Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam 

Kepribadian guru suatu yang abstrak hanya dapat dilihat melalui penampilan, 

tindakan, ucapan, cara berpakaian dalam menghadapi setiap persoalan setiap guru 

mempunyai pribadi masing-masing sesuai dengan ciri-ciri pribadi yang ia miliki. Ciri-ciri 

tersebut tidak dapat ditiru oleh guru lain karena dengan adanya ciri inilah maka kepribadian 

setiap guru itu tidak sama.  

Kepribadian ialah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur fisik dan psikis, 

artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang akan menggambarkan sesuatu kepribadian 

apabila dilakukan secara sadar. Kepribadian merupakan suatu hal yang sangat menentukan 

tinggi rendahnya kewibawaan seorang guru dalam pandangan anak didik dan masyarakat. 

Kepribadian guru merupakan faktor yang menentukan terhadap keberhasilan dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Menurut Meikel John, ―Tidak seorang pun yang 

dapat menjadis eorang guru yang sejati kecuali bila ia menjadikan dirinya sebagai bagian dari 

anak didik yang berusaha untuk memahami seluruh anak didik dan kata-katanya‖.  

Sebagai teladan, guru pendidikan agama Islam harus memiliki kepribadian yang dapat 

dijadikan profil dan idola bagi anak didik, guru adalah mitra anak didik dalam kebaikan guru 

dapat memahami tentang kesulitan anak didik dalam hal belajar dan kesulitan lainnya di luar 

masalah belajar yang bisa menghambat aktivitas belajar anak didik. 

Guru adalah spiritual father atau bapak rohani bagi seorang anak didik dalam 

memberikan santapan jiwa dengan ilmu pendidikan akhlak. Untuk itu, setiap guru memiliki 

kepribadian yang baik dan terintegrasi, kepribadian yang baik ini tentu saja ditinjau dari segi 

peserta didik, orang tua, dan dari segi kebutuhan tugasnya. Sebab, pendidikan adalah 

tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

Dengan demikian, segala gerak gerik dari seorang guru pendidikan agama Islam itu 

menjadi pusat perhatian peserta didik. Oleh sebab itu, tidaklah layak rasa emosi (amarah) dan 

permasalahan rumah tangga dibawa dalam sekolah, namun untuk itu semua bukanlah 

pekerjaan yang semudah membalikkan tangan, maka dari itu guru haruslah dapat menguasai 

psikisknya sendiri.
60

 

8. Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

Adanya perkembangan baru dalam proses belajar mengajar membawa konsekuensi 

guru untuk meningkatkan peranannya dan kompetensinya. Guru yang kompeten akan lebih 

mempu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mengelola kelasnya sehungga hasil 

belajar peserta didik berada pada tingkat optimal. Menurut Adam dan Pecey, ―Peranan dan 

kompetensi guru yang dominan meliputi sebagai demonstrator (pengajar), pengelola kelas, 

mediator atau fasiliator dan evaluator‖. Di samping itu dalam hal pengadministrator secara 

pribadi dan secara psikologis.  

Sedangkan menurut Ahmad Rohani, ―Peran guru adalah ganda yakni sebagai pengajar 

dan pendidik‖. Kemudian menurut MI. Soelaeman, ―Tugas guru adalah terkait dengan peran 

guru sebagai pengajar, dimana ia menyajikan dan menyampaikan ajaran tertentu kepada 

peserta didik‖.  Sebagai pengajar guru memiliki peran antara lain: 
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a. Penyampai atau penyaji bahan pelajaran 

b. Pemilih dan penyaring bahan pelajaran 

c. Pemahaman landasan dan tujuan pendidikan 

d. Pengelolah bahan pelajaran 

e. Ahli metodologi pengajaran 

f. Teladan bagi peserta didiknya, evaluator serta memebrikan dorongan atau motivator. 

Selain itu, guru mempunyai peran tak langsung, yaitu: 

a. Sebagai pengasah anak dan membina hubungan insani 

b. Penterjemah nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari 

c. Pemimpin kelompok dan pembimbing angkatan muda 

d. Ahli bimbingan dan penyuluhan 

e. Penegak disiplin dan hidup yang berdisiplin 

f. Ahli dalam ilmu pengetahuan dan kejiwaan 

g. Menguasai keterampilan setiap bidang studi dan ahli dokomentasi. 

Selain berbagai peran di atas yang dikemukakan para ahli pendidikan, pada dasarnya 

peran guru yang utama, khususnya peran guru pendidikan agama Islam adalah bagaimana ia 

mampu memasukkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam setiap proses pembelajaran. 

Di samping itu, peran guru pendidikan agama Islam yang utama adalah membentuk nilai-nilai 

akhlak mulia dalam diri peserta didik sehingga bisa diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Peran guru yang berarti keseluruhan yang ada pada diri seorang guru dalam melaksanakan 

tugasnya. Guru memiliki peranan yang cukup luas, baik di lingkup sekolah, keluarga maupun 

masyarakat. Keteladanan guru merupakan peranan penting yang dapat menjadi pengaruh dalam 

pembinaan membentuk kepribadian seseorang. Oleh karena itu, jika guru nya saja baik maka itu 

pun akan memberikan efek baik pula untuk anak didiknya.
61

 Peran guru tidak ada batasan yang 

berlaku hanya pada saat berlangsungnya interaksi edukatif ketika berada di sekolah saja tetapi 

setiap saat, kapan pun dan dimana pun.
62

  

Menurut Mulyasa, peran guru pendidikan agama Islam sebagai teladan dan fasilitator. 

Guru sebagai role model atau teladan. Guru merupakan role model atau teladan bagi peserta 

didiknya. Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh seorang guru yaitu: sikap dasar, gaya 

bicara, pakaian, proses berpikir, keputusan, dan hubungan kemanusiaan yang diwujudkan dalam 

segala hal terutama saat berperilaku. Guru sebagai fasilitator artinya guru berperan mambantu dan 

memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran dan juga guru mampu membina dan 

mengembangkan karakter yang dimiliki peserta didik.  

Sedangkan Menurut Sadirman, guru pendidikan agama Islam mempunyai beberapa peran 

sebagai berikut: 

a. Sebagai pengajar (demonstrator) dan pendidik 

Guru memiliki peran ganda, yakni sebagai pengajar (demonstrator) dan pendidik. 

Seorang guru akan mampu mengajar dan mendidik apabila ia mempunyai kemampuan untuk 

menstabilkan emosi, memiliki rasa tanggung jawab yang penuh demi memajukan peserta 

didik, bersikap jujur, realistis, serta bisa bersikap saling keterbukaan.  
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Sehubungan dengan guru sebagai pengajar (demonstrator) dan pendidik, guru penting 

untuk menguasai ilmu secara luas, menguasai bahan ajar terkait mata pelajaran yang 

diajarkannya, penguasaan terhadap teori-teori dan praktek sampai dengan evaluasi. Oleh 

karena itu, guru sebagai pengajar dan pendidik yang artinya guru memiliki kemampuan dalam 

mendidik sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku.  

Dalam kegiatan belajar guru mempunyai peran sebagai pengajar (demonstrator) yakni 

berupa membantu peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya yakni 

dengan menyampaikan dan mentransfer ilmu pengetahuan yang ia dimiliki kepada peserta 

didik. Pengajaran bisa dikatakan berhasil apabila dalam proses pembelajarannya peserta didik 

telah memahami materi yang sudah diajarkan oleh guru.  

Peran guru sebagai pendidik yakni guru sebagai tokoh panutan dan identifikasi bagi 

para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus mempunyai kualitas pribadi 

yang mencakup tanggung jawab, disiplin, wibawa dan mandiri. Mendidik yakni dengan 

menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi yang sudah diajarkan yang 

dimana penanaman nilai-nilai tersebut akan lebih efektif apabila dibarengi dengan guru yang 

harus mampu menjadikan dirinya sebagai model atau teladan yang baik untuk peserta 

didiknya. 

Dengan demikian, diharapkan agar peserta didik mampu mengimplementasikan nilai-

nilai tersebut dalam kehidupan kesehariannya. Jadi, guru tidak hanya memberi ilmu 

pengetahuan nya (transfer of knowledge) akan tetapi guru berperan juga sebagai memberi 

nilai-nilai (transfer of value). 

b. Sebagai pengarah atau pembimbing 

Guru mempunyai peran sebagai pengarah atau pembimbing dengan berdasar kepada 

pengetahuan dan pengalamannya serta bertanggung jawab atas kelancaran dalam membimbing 

peserta didik. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (guide) yang 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan 

itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidah hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanann 

mental, emosional, kreatifitas,moral dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks.  

Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu 

perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta 

menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Semua itu 

dilakukan berdasarkan kerjasama yang baik dengan peserta didik, tetapi guru memberikan 

pengaruh utama dalam setiap aspekperjalanan. Sebagai pembimbing, guru memiliki berbagai 

hak dan tanggung jawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan dilaksanakannya. 

Peran guru sebagai pembimbing harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru di 

sekolah adalah untuk membimbing peserta didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap, 

terampil, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. tanpa bimbingan, peserta didik akan 

mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Kekurang kemampuan 

peserta didik menyebabkan lebih banyak tergantung pada bantuan guru. Tetapi semakin 

dewasa, peserta didik semakin berkurang ketergantungannya kepada guru bagaimanapun juga 

bimbingan dari guru sangat diperlukan pada saat peserta didik belum mampu mandiri.
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c. Sebagai motivator 

Peran guru pendidikan agama Islam sebagai motivator yaitu dengan memberi respon 

positif dan dorongan guna membangkitkan semangat  belajar peserta didik. Dalam proses 

pembelajaran motivasi merupakan aspek dinamis yang sangat penting. Kemampuan yang 

kurang bukan menjadi penyebab peserta didik kurang berprestasi tetapi dikarenakan tidak 

adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak berusaha mengerahkan kemampuannya.  

Peran guru sebagai motivator merupakan keharusan, peserta didik merupakan unsur 

masyarakat yang berhubungan langsung dengan keluarga dan lingkungan, sehingga tertutup 

kemungkinan banyak terjadi yang bisa membuat peserta didik tertekan bahkan terjadi 

gangguan mental, maka guru harus menginspirasi karena peserta didik tidak bisa memisahkan 

persoalan pribadi dengan persoalah sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu peserta 

didik dalam mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat, kemampuan dan 

potensi-potensi lain yang dimiliki peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa 

bantuan guru.  

d. Sebagai evaluator 

Guru sebagai evaluator dalam bidang akademis yang bisa dilihat dari hasil nilai harian 

maupun nilai akhir peserta didik. Selanjutnya dalam hal tingkah laku berupa aspek nilai 

(value) bisa terlihat ketika peserta didik dalam kesehariannya, baik dalam berinteraksi maupun 

dalam bertindak. Sebagai evaluator, guru berperan mengidentifikasi serta mengumpulkan 

informasi dan data mengenai keberhasilan yang dicapai peserta didik dalam pembelajaran 

yang telah terlaksana.  

Sebagai evaluator yang baik, guru sudah sepatutnya melakukan penilaian guna 

mengetahui apakah tujuan yang sudah dirumuskan sesuai atau tidak dengan hasil penilainnya, 

misalnya  apakah  hasilnya memuaskan atau malah sebaliknya. Oleh karena itu, guru 

seharusnya bisa teliti dalam menganalisis hasil penilaiannya yang mencakup aspek kognitif, 

afektif maupun psikomotoriknya.
63

 Terdapat dua fungsi dalam memerankan perannya sebsagai 

evaluator, Pertama, untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuannya 

yakni mampu menyerap dan memahami materi yang sudah dipelajari. Kedua, menentukan 

keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah terancang 

sebelumnya.
64

 

Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa peran guru pendidikan agama 

Islam sangat diperukan guna perkembangan peserta didik dan guru sebagai penggerak serta 

pendobrak bagi kemajuan peserta didiknya.   

Dari beberapa peran guru yang telah disebutkan di atas, maka peneliti memilih empat 

peran guru yang paling dominan dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan belajar peserta 

didik, diantaranya:  

1) Peran guru pendidikan agama Islam sebagai pengajar (demonstrator) dan pendidik 

Sehubungan dengan guru pendidikan agama Islam sebagai pengajar dan pendidik, 

guru penting untuk menguasai ilmu secara luas, menguasai bahan ajar terkait mata 
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pelajaran yang diajarkannya, penguasaan terhadap teori-teori dan praktek sampai dengan 

evaluasi. Oleh karena itu, guru sebagai pengajar dan pendidik yang artinya guru memiliki 

kemampuan dalam mendidik sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku.  

Dalam kegiatan belajar guru pendidikan agama Islam mempunyai peran sebagai 

pengajar yakni berupa membantu peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang belum 

diketahuinya yakni dengan menyampaikan dan mentransfer ilmu pengetahuan yang ia 

dimiliki kepada peserta didik. Pengajaran bisa dikatakan berhasil apabila dalam proses 

pembelajarannya peserta didik telah memahami materi yang sudah diajarkan oleh guru.  

Peran guru pendidikan agama Islam sebagai pendidik yakni guru sebagai tokoh 

panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru 

harus mempunyai kualitas pribadi yang mencakup tanggung jawab, disiplin, wibawa dan 

mandiri. Mendidik yakni dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap 

materi yang sudah diajarkan yang dimana penanaman nilai-nilai tersebut akan lebih efektif 

apabila dibarengi dengan guru yang harus mampu menjadikan dirinya sebagai model atau 

teladan yang baik untuk peserta didiknya. 

Dengan demikian, diharapkan agar peserta didik mampu mengimplementasikan 

nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kesehariannya. Jadi, guru tidak hanya memberi ilmu 

pengetahuan nya (transfer of knowledge) akan tetapi guru berperan juga sebagai memberi 

nilai-nilai (transfer of value). 

2) Peran guru pendidikan agama Islam sebagai teladan (role model) 

Peran guru pendidikan 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, perilaku 

neuritis, pengambilan keputusan, keseharian dan gaya hidup secara umum.
65

  

Keteladanan guru diharapkan peserta didik mampu meniru pendidik dengan 

disadari atau tidak. Hal tersebut dikenakan peserta didik tidak begitu saja lahir sebagai 

pribadi bermoral atau berakhlak mulia, tetapi perlu berproses, bermertamorfosa, sampai 

pada bertransformasi menjadi pribadi yang berperilaku positif.  

Peran keteladanan dari guru artinya keseluruhan tingkah laku yang harus 

dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru Guru sebagai teladan dan 

model bagi peserta didik dan lingkungannya. Guru yang secara otomatis apa yang ia 

lakukan akan mendapatkan respon dan sorotan peserta didik serta lingkungannya. Untuk 

itu, sudah seharusnya seorang guru harus benar-benar bisa mengatur bagaimana bersikap, 

gaya berpakaian, proses berfikir, dan bagaimana cara berperilaku. Selain itu, dalam 

perspektif pendidikan Islam guru dapat diposisikan sebagai orang yang ‗alim dan sebagai 

uswah sehingga guru dituntut juga beramal shaleh sebagai aktualisasi dari keilmuan yang 

dimilikinya.
66
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3) Peran guru pendidikan agama Islam sebagai pengarah atau pembimbing 

Sebagai pembimbing dan ibaratkan sebagai pemandu perjalanan, guru 

memerlukan kompetensi untuk melaksanakan tiga hal berikut: 

a) Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak 

dicapai. Tugas guru adalah menetapkan apa yang telah diinginkan oleh peserta didik 

yang disesuaikan dengan kemampuannya, serta kompetensi seperti apa yang mereka 

butuhkan  untuk dipelajari dalam mencapai tujuan.  

b) Guru harus memperhatikan keterlibatan peserta didiknya dalam pembelajaran dan 

yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak 

hanya secara jasmaniah, tetapi mereka juga terlibat secara psikologis.  

c) Guru harus memaknai kegiatan belajar. Hal ini merupakan tugas yang paling sukar 

tetapi terbilang sangat penting, karena guru harus memberikan arti dan kehidupan 

terhadap kegiatan belajar yang sedsang dilaksanakan. Pembelajaran yang tersusun 

dengan baik, dilaksanakan secara maksimal, tetapi kurang relevan, kurang bermakna, 

kurang menantang rasa ingin tahu, maka dari itu guru harus melakukan evaluasi 

penilaian. 

Dalam peran guru ini terlihat lebih difokuskan. Bisa terlihat bahwa peserta didik 

merupakan individu yang terbilang unik, dengan beragam minat, bakat, kemampuan atau 

skill yang dimilikinya. Perbedaan-perbedaan tersebut inilah yang menuntut guru harus 

berperan sebagai pembimbing untuk dapat ikut serta mendukung dan membantu 

mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Sehingga peserta didik dapat tumbuh 

dan berkembang untuk kemajuan mereka di masa yang akan datang. Untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan diperlukan interaksi atau hubungan timbal balik anatara peserta 

didik dengan lingkungannya dalam situasi edukatif.  

Seorang guru tidak dapat memaksa agar peserta didiknya harus jadi ―ini‖ atau 

―itu‖, karena peserta didik seiring berjalannya waktu akan tumbuh serta berkembang 

menjadi seseorang menurut pilihannya sendiri yang itu tidak terlepas dari potensi, minat 

dan bakat yang ia miliki. Kemudian, seorang guru juga harus paham mengenai gaya 

belajar serta kebiasaan belajar peserta didiknya. Pemahaman ini sangat penting 

dikarenakan ini sebab akan menentukan teknik dan jenis bimbingan seperti apa yang harus 

guru berikan kepada peserta didik.
67

 

4) Peran guru pendidikan agama Islam sebagai fasilitator 

Ada tiga indikator seorang guru pendidikan agama Islam bisa dikatakan berhasil 

menjalankan perannya sebagai fasilitator,diantaranya: 

a) Guru sudah siap dalam menyediakan seluruh perangkat pembelajaran sebelum 

memulainya suatu pembelajaran seperti silabus, RPP, penilaian serta bahan evaluasi). 

b) Guru menyediakan fasilitas pembelajaran yang berupa metode pengajaran yang akan 

dipakai, media pembelajaran dan peralatan pembelajaran lainnya dan guru tidak 

bertindak sewenang-wenang terhadap peserta didiknya. 
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5) Peran guru pendidikan agama Islam sebagai motivator 

Peran guru pendidikan agama Islam dalam proses belajar mengajar mencakup 

banyak hal. Menurut Wina, ―Proses pembelajaran akan berhasil apabila peserta didik 

memiliki motivasi dalam belajar‖. Oleh sebab itu guru perlu menumbuhkan motivasi 

belajar peserta didik.   

Motivasi merupakan aspek dinamis yang sangat penting dalam keberlangsungan 

proses belajar mengajar. Kemampuan akademis yang kurang bukan menjadi penyebab 

peserta didik tidak mampu mengukir prestasi, tetapi dikarenakan kurang adanya motivasi 

untuk belajar. Sehingga ia pun tidak ada gairah untuk mengupayakan segala 

kemampuannya. Jadi, proses pembelajaran bisa dikatakan berhasil apabila peserta didik 

mempunyai daya motivasi yang kuat dan tinggi untuk belajar.  

Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal, maka perlunya guru pendidikan 

agama Islam berperan dengan membangkitkan motivasi belajar peserta didik, yakni 

dengan berbagai cara: 

a) Memperjelas tujuan yang hendak dicapai. 

b) Mengikuti dan mendukung minat serta bakat peseta didik. 

c) Menciptakan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan dalam belajar. 

d) Memberikan apresiasi seperti pujian atas setiap keberhasilan yang diraih peserta 

didik. 

e) Memberi penilaian. 

f) Memberi kritikan dan saran terhadap hasil pekerjaan peserta didik. 

g) Ciptakan persaingan dan kerjasama. 

Guru sebagai penggerak pembelajaran hendaknya mampu menggerakkan peserta 

didik untuk selalu berupaya mempunyai  motivasi yang kontinue dalam belajar. Motivasi 

belajar merupakan kekuatan ( power motivation), daya pendorong ( driving force) dalam 

diri peserta didik untuk belajar dengan efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam 

rangka perubahan perilaku, baik dalam aspek afektif , kognitif, maupun psikomotorik.  

Dalam proses pembelajaran, memiliki motivasi yang tinggi pasti akan terlihat 

tekun belajarnya. Semakin tepat motivasi yang dimiliki, maka akan semakin berhasil 

pembelajaran itu. Seringkali terjadi peserta didik yang berprestasi rendah bukan selalu 

disebabkan oleh kemampuannya yang rendah, tetapi dikarenakan kurang  adanya motivasi 

belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya.  

Sebagai motivator guru pendidikan agama Islam harus mampu menciptakan 

suasana belajar yang dapat merangsang peserta didik untuk tetap bersemangat dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah dan dapat meningkatkan kecerdasan peserta 

didik. Guru harus mampu melakukan tiga hal sebagai berikut:  

1) Membantu peserta didik mengembangkan pola perilaku untuk dirinya   

2) Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya.  

3) Menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin. 
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Guru pendidikan agama Islam dituntut tidak hanya menyampaikan materi 

pelajaran saja tetapi juga sebagai teladan untuk peserta didik, sebagai motivator 

hendaknya mampu membantu peserta didik dalam meningkatkan disiplin dan standar 

perilakunya, mengembangkan kecerdasan, serta selalu memberi dorongan dalam 

meningkatkan pribadi peserta didiknya menjadi orang yang bertaqwa kepada Allah SWT.   

Oleh sebab  itu, sebagai motivator guru pendidikan agama Islam harus mampu 

menciptakan suasana belajar yang asik dan menyenangkan yang hal tersebut dapat 

memacu  peserta didik untuk tetap bersemangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di 

sekolah dan dapat meningkatkan kecerdasan peserta didik. 

B. Nilai-Nilai Kedisiplinan Belajar 

1. Pengertian Nilai Kedisiplinan Belajar 

Nilai ialah sesuatu yang bersifat abstrak yang bernilai mensifati dan disifatkan 

terhadap sesuatu hal yang cirri-cirinya dapat dilihat dari perilaku seseorang, yang  

mempunyai hubungan serta berkaitan dengan fakta, tindakan, norma, moral, dan keyakinan.   

Menurut Steeman, ―Nilai adalah sesuatu yang memberi makna dan arti dalam hidup, 

memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dapat dijunjung tinggi, 

yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang‖.
68

 Nilai merupakan bentuk 

pengalaman dan penghayatan mengenai hal-hal yang berharga  

bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut akan membentuk kepribadian peserta 

didik yang baik dan terinternalisasi melalui pembelajaran yang dilakukan di sekolah.  

Disinilah peran guru sangat penting untuk memberi pengaruh yang baik khusunya dalam 

kehidupan pribadi peserta didik itu sendiri.
69

  Jadi, adanya nilai seseorang akan  mempunyai 

pedoman dalam bertingkah laku. 

Disiplin dalam istilah bahasa Inggris yakni ―discipliane‖ yang berarti tertib, taat, atau 

mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, dan mengendalikan diri. Disiplin sebagai 

kepatuhan dan ketaatan yang mucul akibat adanya keasadaran dan dorongan dari dalam diri 

seseorang, lalu jika tata tertib berarti seraingkaian perangkat peraturan yang memang berlaku 

untuk menciptakan kondisi yang teratur.
70

  

Soegeng Prijodarminto berpendapat bahwa, ―Disiplin sebagai kondisi yang tercipta 

dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang mengarah kepada nilai-nilai 

ketataatan, kepatuhan, keteraturan, kesetiaan, atau ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah 

menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku tersebut tercipta tidak lain ialah 

melalui binaan keluarga, sekolah sampai dengan pengalaman‖.
 
  

Sedangkan menurut Maman Rachman, ―Disiplin sebagai upaya pengendalian diri dan 

sikap mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan serta ketatatan 

terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari 

dalam hatinya‖.
 71
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Bohar Soeharto menyebutkan tiga hal mengenai disiplin yakni: 

a. Disiplin sebagai latihan untuk menuruti kemauan seseorang. Jika dikatakan ―melatih 

untuk menurut‖ yang berarti jika seseorang memberi perintah, orang lain akan, disiplin 

sebagai hukuman, dan disiplin sebagai alat pendidikan.  

a. Disiplin sebagai hukuman. Bila seseorang berbuat salah harus dihukum. Hukuman itu 

sebagai upaya mengeluarkan yang jelek dalam diri orang itu sehingga menjadi baik. 

b. Disiplin sebagai alat untuk mendidik. Seorang anak memiliki potensi untuk berkembang 

melalui interaksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan realisasi dirinya. Dalam 

interaksi tersebut anak belajar tentang nilai-nilai sesuatu.  

c. Proses belajar dengan lingkungan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai tertentu telah 

membawa pengaruh dan perubahan perilakunya. Semua perilaku merupakan hasil sebuah 

proses belajar. Inilah makna disiplin, dalam pemahaman yang ketiga inilah seharusnya 

disiplin dikembangkan.
72

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pengaruh dan pembentukan disiplin 

Disiplin akan membuat seseorang tahu dan dapat membedakan bagian apa yang 

wajib dilakukan, yang seharusnya dilakukan, yang boleh dilakukan, dan yang tidak boleh 

dilakukan (karena merupakan hal-hal yang dilarang). Bagi seorang yang disiplin yang 

memang karena sudah melekat dalam dirinya, maka sikap dan perbuatan yang dilakukan 

bukan lagi dirasakan sebagai beban, namun sebaliknya malah akan membebani dirinya 

apabila ia tidak berbuat disiplin. Nilai-nilai kepatuhan disiplin telah menjadi bagian dari 

perilaku dalam kehidupannya. 

Disiplin merupakan mekanisme pengontrolan yang teliti atas tubuh. Melalui disiplin 

tersebut tubuh dilatih sampai pada akhirnya tubuh menjadi terampil.
73

 Menurut Gunarsa, 

―Disiplin belajar merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan tertulis maupun tidak 

tertulis dalam proses perubahan perilaku yang sudah melekat akibat praktik yang berupa 

pengalaman mengamati, membaca, mendengarkan, menirukan, mencoba sesuatu, serta 

mengikuti arahan‖.  

Disiplin bagi peserta didik diartikan lebih khusus tindakan yang bertujuan untuk 

ketaatan di dalam lingkungan sekolah. Untuk menanamkan dan membentuk kepribadian yang 

baik diperlukan lingkungan yang memiliki sikap disiplin yang baik sehingga peserta didik 
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setiap harinya akan terbiasa untuk bertindak disiplin dan penuh tanggung jawab dalam segala 

aspek kehidupannya.  

Dengan pemberlakuan disiplin belajar, peserta didik bisa mengatur pola belajar yang 

baik serta bisa beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga muncul keseimbangan diri dalam 

hubungan dengan orang lain maupun dalam diri peserta didik.
74

  

Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa disiplin belajar merupakan perilaku dalam 

mentaati serta patuh terhadap apa yang sudah menjadi peraturan, terlebih di saat mejalani 

proses belajar mengajar. Melaksanakan belajar dengan sungguh-sungguh dan sampai tuntas 

ia ikuti selama pembelajaran dan sampai berakhirnya pembelajaran tersebut. 

Oleh karenanya, disiplin sangat berpengaruh terhadap peserta didik dalam hal 

perilaku belajarnya. Dengan adanya disiplin belajar yang kuat akan membawa aura positif 

bagi peserta didik, seperti rasa puas, rasa tenang, rasa suka, dan rasa gembira dalam 

mematuhi serta menjalankan peraturan. Kemudian sebaliknya akan menghilangkan aura 

negatif pada diri peserta didik seperti rasa takut, rasa marah dan rasa jengkel terhadap 

peraturan.   

Sikap disiplin dalam belajar sangat dibutuhkan untuk mewujudkan suatu proses 

belajar yang baik. Sikap disiplin dalam belajar akan lebih mengasah daya ingat dan 

keterampilan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan, karena peserta didik belajar 

akan selalu termotivasi untuk selalu belajar yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan 

hasil belajarnya.
75

   

Diantara perilaku peserta didik yang tidak taat terhadap disiplin belajar di kelas yaitu 

masih seringkali ditemukan peserta didik tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak 

memperhatikan pelajaran saat guru menjelaskan, mengganggu temannya atau sekedar 

mengajak ngobrol ketika sedang fokus memperhatikan pembelajaran atau bahkan tidak 

masuk kelas sesuai waktu yang telah ditetapkan. Agar peserta didik dapat belajar dengan baik 

maka ia harus bertekad untuk bersikap disiplin dalam belajarnya, terutama dalam tepat 

mengikuti jadwal pelajaran dan disiplin untuk tidak menyia-nyiakan waktu dengan menunda 

waktu belajar. 

Dari sinilah penulis bisa menarik penjelasan bahwa mananamkan nilai-nilai 

kedisiplinan belajar peserta didik amat sangat penting, yang bukan hanya bisa langsung 

melihat apakah peserta didik sudah disiplin atau belum, tetapi dalam menanamkan nilai-nilai 

kedisiplinan belajar inilah dilihat juga bagaimana proses dalam penanaman nilai-nilai 

kedisiplinan belajar tersebut.  

2. Fungsi Disiplin 

Disiplin yang diaplikasikan secara berulang-ulang akan memberikan energi baik 

dalam arti pembiasaan bagi peserta didik. Flicker dan Hoffman menyatakan bahwa, 

―Idealnya tujuan pendisiplinan ialah agar peserta didik mengerti betul konsekuensi dari 

tindakan mereka dan mengembangkan pengendalian diri‖.
 76
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Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap peserta didik. Disiplin pun 

menjadi prasyarat dalam pembentukan sikap, perilaku, serta tatan kehidupan berdisiplin yang 

pada akhirnya akan mengantarkan setiap peserta didik sukses dalam belajarnya. Berikut ini 

akan dipaparkan beberapa fungsi disiplin, diantaranya: 

a. Menata kehidupan bersama 

Manusia adalah makhluk unik yang mmeiliki cirri, sifat, kepribadian, latar 

belakang dan pola piker yang berbeda-beda. Selain sebagai makhluk sosial yang selalu 

terikat dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya.  

Dalam hubungan tersebut, diperlukan norma, aturan, nilai, untuk menata 

kehidupan agar kehidupan dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik dan tersusun. 

Disiplin yang berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa disiplin dibutuhkan dengan 

cara mentaati dan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Ketaatan dan kepatuhan 

itu membatasi dirinya merugikan pihak lain, tetapi hubungan dengan sesame menjadi 

baik dan lancer. 

b. Membangun kepribadian 

Kepribadian ialah keseluruhan sifat, tingkah laku, sikap, dan pola hidup 

seseorang yang tercermin dalam penampilannya, perkataan serta perbuatannya dalam 

keseharian. Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh factor 

lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan 

sekolah.  

Disiplin yang diterapkan di masing-masing lingkungan tersebut memberi 

dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, dengan disiplin 

seseorang dibiasakan mengikuti, mematuhi, menaati aturan-aturan yang berlaku. 

Kebiasaan itu lama-kelamaan masuk ke dalam kesadaran dirinya sehingga akhirnya 

menjadi milik kepribadiannya. Disiplin telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-

hari. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Wardiman Djojonegoro mengatakan, ―Penerapan 

disiplin yang mantap dalam kehidupan sehari-hari berawal dari disiplin pribadi. Disiplin 

pribadi dipengaruhi oleh dua factor, yakni factor dari dalam dan factor dari luar. Faktor 

luar berupa lingkungan, sedangkan factor dari dalam berupa kesadaran diri‖. 

Jadi, melalui lingkungan yang berdisiplin yang baik, maka sangat berpengaruh 

terhadap kepada kepribadian seseorang. Apalagi pada peserta didik yang memang sangat 

relatif terbawa lingkungan, tentu lingkungan sekolah yang menerapkan disiplin yang 

teratur sangat mempengaruhi kepribadian peserta didik yang baik dalam nilai-nilai 

disiplinnya. 

c. Melatih kepribadian 

Sikap, perilaku, tingkah laku dan pola hidup yang baik dan berdisiplin tidak bisa 

terbentuk secara spontan dalam waktu yang singkat. Namun, memerlukan dan harus 

melalui proses yang panjang. Salah satu proses untuk melatih kepribadian yakni dengan 

pembiasan dan latihan secara terus-menerus. Demikian juga dengan kepribadian yang 

berdisiplin yakni perlu dibiasakan dan dilatih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

―Latihan adalah belajar dan berbuat serta membiasakan diri melaukan sesuatu secara 

berulang-ulang. Dengan cara itu, orang menjadi terbiasa, terlatih, terampil, dan mampu 

melakukan sesuatu dengan baik‖. 
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Demikian juga dengan kepribadian yang tertib, teratur, taat, patuh, perlu 

dibiasakan dan dilatih. Pola hidup seperti itu mustahil dapat terbentuk begitu saja. Hal itu 

memerlukan wakyu dan proses yang memakan waktu. Perlu adanya latihan, pembiasaan 

diri, mencoba, berusaha dengan gigih, bahkan dengan gemblengan dan tempaan keras. 

Soegeng Prijodarmito mengatakan hal yang serupa, yakni sikap, perilaku 

seseorang tidak dibentuk dalam sekejap. Diperlukan pembinaan, tempaan yang 

terus-menerus sejak dini. Melalui tempaan manusia akan menjadi kuat. Melalui 

tenpaan mental dan moral seseorang dapat mengatasi masalah-masalah yang 

dihadapi dengan penuh ketabahan dan kegigihan. Melalui tempaan pula mereka 

memperoleh nilai tambah. Disiplin tersebut akan terwujud melalui pembinaan 

sejak dini, sejak usia muda, dimulai dari lingkungan keluarga, melalui pendidikan 

yang tertanam sejak usia muda yang semakin lama semakin menyatu kuat dalam 

dirinya dengan bertambahnya usia.
77

 

d. Pemaksaan 

Disiplin dapat terjadi karena dorongan kesadaran diri. Disiplin dengan motif 

kesadaran diri ini lebih baik dan kuat. Dengan melakukan kepatuhan dan kataatan atas 

kesadaran diri bermanfaat bagi kebaikan dan kemajuan diri. Sebaliknya, disiplin dapat 

pula terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar. Misalnya ketika seorang 

peserta didik kurang disiplin ketika masuk ke sekolah yang berdisiplin baik, terpaksa 

harus menaati dan mematuhi tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Dikatakan terpaksa 

karena melakukannya bukan berdasarkan kesadaran diri melainkan karena rasa takut dan 

ancaman sanksi disiplin.  

Disiplin yang terpaksa bukan karena kesadaran diri akan memberi pengaruh 

kurang baik. Anak didik akan setres, merasa kurang bebas dan mandiri, terpaksa dan 

hanya memenuhi keinginan pihak lain. Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan 

kepada seseorang untuk mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah. 

Dengan pendampingan guru pemaksaan, pembiasaan, dan latihan disiplin seperti itu 

dapat menyadarkan para peserta didik bahwa disiplin itu amat penting bagi dirinya.  

 Dikatakan terpaksa atau pemaksaan karena melakukan disiplin bukan 

berdasarkan kesadaran diri melainkan karena rasa takut dan ancaman akan sanksi 

disiplin itu sendiri. Tetapi, dari mula-mula walnya karena paksaan kini bisa dilakukan 

karena memang sudah adanya kesadaran dalam dirinya, yakni bisa mereka rasakan 

sebagai kebutuhan dan kebiasaan. Diharapkan disiplin bukan sekedar soal mengikuti 

aturan tetapi memang menjadi sesuatu yang positif, bermakna dalam menjalani seluruh 

aspek kehidupan. 

e. Ancaman pelanggaran 

Tata tertib di sekolah berisi hal-hal positif yang memang harus diaati 

kebanyakan peserta didik. Sisi lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi yang tidak 

mentaatinya dan melanggarnya. Adanya ancaman sanksi atau hukuman sangat penting 

karena dapat memebri dorongan dan ketakutan bagi peserta didik untuk mentaati dan 

mematuhinya. Tanpa ancaman hukuman atau sanksi dorongan ketaatan dan kepatuhan 

dapat diperlemah. Motivasi untuk hidup mengikuti aturan yang berlaku menjadi lemah. 
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Tata tertib yang sudah disusun dan disosialisasikan seharusnya diikuti dengan 

penerapan secara konsisten dan konsekuen. Peserta didik yang melanggar peraturan yang 

berlaku harus diberi sanksi disiplin. Tanpa sanksi disiplin yang konsisten dan konsekuen 

akan membingungkan, memunculkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan bagi yang 

disiplin.  

Sanksi tersebut diharapkan guna mempunyai nilai yang mendidik. Artinya, 

peserta didik menyadari bahwa perbuatan yang salah akan membawa dampak yang tidak 

menyenangkan dan harus ditanggung oleh yang melanggarnya. Diharapkan tidak ada 

lagi pelanggaran yang sama atau yang lain. Peserta didik pun menjadi takut melakukan 

pelanggaran, karena sekolah akan menerapkan sanksi disiplin secara konsisten.  

Poinnya adalah sanksi atau hukuman disiplin ini tidak boleh dilihat hanya 

sebagai cara untuk mentakut-takuti atau sekedar untuk mengancam supaya peserta didik 

tidak berani berbuat salah. Sanksi atau hukuman sudah seharusnya sebagai unsur 

pendidikan. Tanpa unsur itu, sanksi kurang bermanfaat. Dengan demikian, yang nanti 

harapannya tidak ada lagi peserta didik lainnya yang ikut melanggarnya. 

f. Mencipta lingkungan yang kondusif 

Sekolah merupakan ruang lingkup pendidikan. Dalam pendidikan adanya proses 

mengajar, mendidik, sampai dengan melatih. Mendidik mangarah kepada meningkatkan 

moral, mental, spiriyual, dan kepribadian. Mengajar atau pembelajaran meningkatkan 

kemampuan berpikir yang mengarah kepada peningkatan ketarampilan.  

Sekolah sebagai ruang lingkup pendidikan yang dibutuhkan untuk menjamin 

terlaksanakannya proses pendidikan yang baik yakni mencakup kondisi yang aman, 

tenteram, aman, tenang, tertib serta teratur rapih, saling menghargai, dan adanya 

hubungan yang terjalin harmonis antar sesama. Apabila kondisi ini terwujud, sekolah 

akan menajdi lingkungan kondusif bagi kegiatan dan proses pendidikan. Di tempat 

seperti itu, potensi dan prestasi peserta didik akan mencapai hasil optimal. Sebab, unsur-

unsur yang menghambat proses pendidikan dapat diatasi dan diminimalkan oleh situasi 

kondusif tersebut. 

 Disiplin yang diterapkan di sekolah juga berfungsi mendukung 

terlaksanakannya proses dan kegiatan pendidikan yang lancar. Hal itu dicapai dengan 

merancang peraturan sekolah yakni peraturan bagi guru-guru dan bagi peserta didik serta 

peraturan-peraturan lain yang dianggap perlu. Kemudian diterapkan dengan konsisten 

dan konsekuen yang harapannya akan mewujudkan sekolah dengan lingkungan 

pendidikan yang aman, tenang, tenteram, tertib dan teratur. Hal ini diperkuat menurut 

Sem Wattimena yakni, untuk sekolah disiplin itu sangat perlu dalam proses belajar 

mengajar. Alasannya yaitu disiplin dapat membantu kegiatan belajar. Disiplin dapat 

menimbulkan rasa senang untuk belajar dan disiplin juga dapat meningkatkan hubungan 

sosial. 

Jadi, peraturan sekolah yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, 

memberi pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang 

kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Tanpa ketertiban suasana kondusif bagi 

pembelajaran akan terganggu disiplin belajar pun ikut terganggu.
78
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3. Pembentukan Disiplin  

Dalam rumusan dan sistematika bagan yang sudah dijelaskan sebelumnya berkenaan 

tentang disiplin, ada empat hal yang dapat mempengaruhi dan membentuk disiplin yakni 

mengikuti dan menaati aturan, keasadaran diri, alat pendidikan, dan hukuman. Keempat 

faktor ini merupakan faktor dominan yang mempengaruhi dan membentuk disiplin. 

Alasannya sebagai berikut:  

a. Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting bagi kebaikan 

dan keberhasilan dirinya. Selain itu, kesadaran diri menjadi motif sangat kuat 

terwujudnya disiplin. 

b. Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan-

peraturan yang mengatur perilaku individunya. Hal ini sebagai kelanjutan dari adanya 

kesadaran diri yang dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat. Tekanan 

dari luar dirinya sebagai upaya mendorong, menakan dan memaksa agar disiplin 

diterapkan dalam diri seseorang sehingga peraturan-peraturan diikuti dan dipraktiikkan. 

c. Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk perilaku 

yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan. 

d. Hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang salah 

sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan. 

Selain keempat faktor tersebut masih ada beberapa faktor lain lagi yang dapat 

berpengaruh pada pembentukan disiplin individu, antara lain teladan, lingkungan berdisiplin, 

dan latihan berdisiplin. 

a. Teladan 

Perbuatan dan tindakan kerap kali lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan 

kata-kata. Karena itu, contoh dan teladan disiplin dari guru sangat berpengaruh terhadap 

disiplin para peserta didik. Karena peserta didik lebih mudah meniru apa yang mereka 

lihat dibandingkan apa yang mereka dengar. Lagi pula, hidup manusia banyak 

dipengaruhi peniruan-peniruan terhadap apa yang dianggap baik dan patut ditiru. Di sini 

faktor teladan disiplin sangat penting bagi disiplin belajar peserta didik. 

b. Lingkungan berdisiplin 

Seseorang dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bila berada di lingkungan 

berdisiplin, seseorang dapat terbawa oleh lingkungan tersebut. Salah satu ciri manusia 

adalah kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan. Dengan potensi adaptasi tersebut, 

ia dapat mempertahankan hidupnya.  

c. Latihan berdisiplin 

Disiplin dapat dicapai dan dibentuk melalui proses latihan dan kebiasaan. Artinya, 

melakukan disiplin secara berulang-ulang dan membiasakannya dalam praktik-praktik 

disiplin sehari-hari. Dengan latihan dan membiasakan diri, disiplin akan terbentuk dalam 

diri peserta didik. Disiplin telah menjadi kebiasannya. 

Dalam hal itu, pembiasaan disiplin di sekolah akan mempunyai pengaruh positif 

bagi kehidupan peserta didik di masa mendatang. Pada mulanya memang disiplin 

dirasakan sebagai sesuatu yang mengekang kebebasan. Akan tetapi, bila aturan ini 

dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya dipatuhi secara sadar untuk kebaikan 

dirinya dan sesama, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik menuju arah 

disiplin diri.  
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Disiplin tidak lagi merupakan aturan yang datang dari luar yang memberikan 

keterbatasan tertentu, tetapi disiplin merupakan aturan yang datang dari dalam dirinya 

sendirinya. Suatu hal yang wajar dilakukan dalam kehdiupan sehari-hari. 

Soegeng Prijodarminto tentang pembentukan disiplin terjadi karena alasan 

sebagai berikut: 

1) Disiplin akan tumbuh dan dapat dibina melalui latihan pendidikan, penanaman 

pembiasaan dan keteladanan. 

2) Disiplin dapat ditanamkan mulai dari tiap-tiap peserta didik. 

3) Disiplin diproses mellaui pembinaan sejak awal masuk dalam lingkup 

pendidikan. 

4) Disiplin lebih mudah ditegakkan bila muncul dari kesadaran diri. 

5) Disiplin dapat dicontohkan oleh atasan kepada bawahan. 

Jadi, untuk membentuk satu sikap hidup, perbuatan dan kebiasaan dalam 

mengikuti, menaati, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Seseorang dapat 

mengembangkannya melalui kesadarn diri dan kebebasan dirinya dalam menaati dan 

mengikuti aturan yang ada. Sanksi diberikan harus dilihat sebagai alat proses pendidikan 

dan latihan. Di samping itu, perlu ada keteladanan dan lingkungan yang kondusif bagi 

pendidikan disiplin. Upaya pengembangannya disiplin dimulai sejak usia muda sampai 

benar-benar tertanam dalam dirinya. 

4. Memahami Unsur-Unsur Disiplin  

Siahaan menyatakan bahwa disiplin tersusun atas empat unsur, diantaranya: 

a. Peraturan 

Peraturan dalam disiplin merupakan pola yang mencakup tingkah laku peseera 

didik. Pola tersebut ditetapkan oleh guru yang bersangkutan di sekolah. Tujun dibuatnya 

peraturan tidak lain ialah untuk menjadikan peserta didik lebih bermoral dengan adanya 

pedoman peraturan yang sudah tertera dibuat.  

Setiap peserta didik memliki tingkat pemahaman yang beragam yang disebabkan 

oleh tingkat perkembangan peserta didik, walaupun usia mereka sama. Oleh karena itu, 

dalam memberikan peraturan disesuaikan dengan tingkat usia dan pemahaman masing-

masing peserta didik.  

b. Hukuman 

Kata hukuman berasal dari bahasa Latin, yaitu punier yang berarti menjatuhkan 

seseorang dengan hukuman dikarenakan suatu kesalahan, pelanggaran, atau perlawanan 

sebagai ganjaran atau pembalasan.  

c. Penghargaan 

Istilah penghargaan yaitu segala bentuk yang diperoleh karena mendapat hasil 

yang baik. Penghargaan tidak harus berupa materi saja, tetapi bisa dilontarkan dengan 

bentuk senyuman,  pujian, atau dengan bertepuk tangan sebagai apresiasi. Dengan 

demikian, sangat penting bagi guru untuk memberi sebuah penghargaan agar memotivasi 

peserta didik nya, terkhusus jika mereka bisa berhasil.  
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d. Konsistensi 

Konsistensi yang diartikan sebagai tingkat keseragaman atau stabilitas. 

Konsistensi tidak sama dengan ketetapan, yang maka dari itu tidak adanya perubahan. 

Bisa dikatakan suatu kecenderungan menuju kesamaan. Konsisten harus mencakup 

semua aspek disiplin, terpenting disiplin dalam belajar.  

Dengan adanya konsistensi, dalam diri peserta didik akan terbiasa dan terlatih 

dengan segala yang sudah menjadi aturan dalam disiplin belajar di kelas sehingga 

mereka akan mempunyai motivasi dalam melakukan hal-hal yang boleh dilakukan dan 

tidak boleh dilakukan.
79

 

5. Macam-Macam Kedisiplinan Belajar 

Kedisiplinan memiliki peranan penting untuk sekolah, maka guru pendidikan agama 

Islam yang merupakan salah satu pihak yang harus turun tangan dalam pengendalian untuk 

mengambil tindakan dalam mengimplementasikan kedisiplinan belajar peserta didik di dalam 

kelas. Peserta didik perlu diberi arahan serta penjelasan mengenai aturan disiplin dalam 

belajar yang harapannya peserta didik dapat melaksanakannya dengan baik. 

Menurut Edet .S dan Budjang, jenis kedisiplinan belajar meliputi tiga bagian, yaitu:  

a. Kedisiplinan dalam aspek kehadiran 

Kehadiran peserta didik dalam pembelajaran merupakan salah satu bentuk 

disiplin dalam belajar dengan ketepatan waktu dan tidak terlambat pada saat 

pembelajaran dimulai. Peserta didik yang disiplin bahkan bisa saja datang lebih awal dari 

waktu yang sudah ditentukan dan tidak pernah ada fikiran untuk membolos saat jam 

pelajaran, karena dalam dirinya sudah tertanam untuk selalu bersikap disiplin dalam 

segala hal. 

b. Kedisiplinan dalam aspek mengikuti pelajaran saat di dalam kelas 

Kedisiplinan pada saat mengikuti pelajaran di dalam kelas yakni pada saat guru 

sedan g menjelaskan materi pelajaran maka peserta didik yang disiplin akan betul-betul 

konsentrasi agar apa yang disampaikan guru bisa ia mengerti, tidak mengobrol dan 

membuat kegaduhan atau malah mengganggu temannya yang sedang memperhatikan 

pelajaran. 

c. Kedisiplinan dalam hal mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan.  

Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas dengan baik yang diberikan guru juga 

termasuk bentuk displin dalam belajar, terutama jika guru memberikan tugas yang harus 

dikerjakan di rumah, peserta didik yang disiplin pasti akan serius dalam mengerjakannya 

sehingga hasil nilai nya pun akan memuaskan.
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6. Pelanggaran Disiplin  

Satu perbuatan tertentu senantiasa dilatarbelakangi oleh motif tertentu. Jadi, dibalik 

perbuatan seseorang pasti ada latar belakangnya. Ketika orang melakukan perbuatan tertentu 

ada harapan yang akan dicapai dan dicari.  

Dengan demikian, satu perbuatan atau tingkah laku merupakan upaya pemenuhan 

kebutuhan individu tersebut. Di sini kebutuhan menjadi motif atau penggerak dan pendorong 

tingkah laku. 

Abraham Maslow secara positif melihat tingkah laku individu di motivasi pemenuhan 

kebutuhan yang bertingkat laksana piramida. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan 

jasmani, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan pengharagaan diri, kebutuhan 

aktualisasi diri. Pemenuhan kebutuhan ini menyebabkan adanya tingkah laku yang positif dan 

negatif 

Tingkah laku disiplin dapat juga dilihat dari teori Maslow yang sudah dijelaskan di 

atas. Kepatuhan dan ketaatan sebagai upaya mencapai dan memenuhi kebutuhan tersebut. 

Sementara pelanggaran disiplin sebagai reaksi negatif karena kurang terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan tersebut. Misalnya kurang perhatian dan kasih sayang, kurang 

penghargaan, hubungan sosial kurang baik, kebutuhan fisik yang belum tercukupi.    

Dalam buku Manajemen Kelas, Maman Rachman membagi ke dalam tiga kelompok 

penyebab munculnya pelanggaran disiplin sekolah: 

a. Pelanggaran disiplin belajar yang timbul oleh guru antara lain: 

1) Aktivitas yang kurang tepat 

2) Kata-kata guru yang tidak sesuai dengan perbuatannya 

3) Rasa ingin ditakuti dan disegani 

4) Kurang dapat mengendalikan diri 

5) Dalam pembelajaran memakai metode yang tidak variatif sehingga kelas 

membosankan 

6) Gagal menjelaskan pelajaran dengan menarik perhatian 

7) Memberi tugas terlalu banyak dan berat 

8) Kurang tegas dan kurang berwibawa sehingga kelas gaduh dna tudak mampu 

menguasai 

b. Pelanggaran disiplin belajar yang ditimbulkan oleh peserta didik antara lain: 

1) Peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis 

2) Peserta didik yang kurang istirahat atau kelelahan sehingga membuatnya 

mengantuk pada saat pembelajaran di dalam kelas 

3) Peserta didik yang kurang dalam minat belajar sehingga tidak mengerjakan tugas 

yang diberikan guru 

4) Peserta didik yang pasif, potensi rendah, lalu datang ke sekolah tanpa adanya 

persiapan diri 

c. Pelanggaran disiplin belajar yang timbul oleh lingkungan sekolah antara lain: 

1) Kelas dan pembelajaran yang membosankan 

2) Perasaan kecewa karena sekolah bertindak kurang adil dalam penerapan disiplin 

belajar dan hukuman 

3) Perencanaan dan implementasi disiplin belajar yang kurang baik 

4) Manajemen sekolah uang kurang baik 

5) Lingkungan bergaul peserta didik kurang baik. 
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Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin belajar peserta didik yang kerap kali terjadi antara 

lain: bolos, tidak mengerjakan tugas dari guru, mengganggu teman lainnya yang sedang fokus 

belajar, menyontek, tidak memeprhatikan pelajaran yang sedang dijelaskan oleh guru, berbicara 

dengan teman sebelahnya saat pelajaran berlangsung, terlambat hadir masuk kelas, dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian tersebut, pelanggaran disiplin terjadi karena sikap dan perbuatan guru 

kurang bijak dan kurang baik dalam persiapan mengajar. Guru tidak mampu menguasai kelas dan 

menarik perhatian peserta didik pada pembelajarannya. Lalu, sikap dan perbuatan peserta didik 

yang kurang terpuji karena problem dalam diri serta lingkungan sekolah yang kurang kondusif 

untuk kegiatan pembelajaran.
81

 

7. Perlunya Menanamkan Nilai-Nilai Kedisiplinan Dalam Belajar 

Disiplin diperlukan oleh siapa pun dan dimana pun. Hal ini disebabkan dimana pun 

seseorang berada disanalah pasti selalu ada yang namanya aturan dan tata tertib. Jadi, manusia 

mustahil hidup tanpa adanya disiplin. Bila manusia mengabaikan disiplin sudah dipastikan justru 

akan menghadapi banyak permasalahan. 

 Terkhusus disiplin jika diterapkan dengan baik di suatu lingkungan sekolah dengan segala 

konsisten maka akan berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku peserta didik. Jadi, disiplin 

menata perilaku seseorang dalam hubungannya di tengah-tengah lingkungan sekitarnya.
82

 

Dalam hal itu, menurut Maman Rachman pentingnya disiplin bagi peserta didik  sebagai 

berikut: 

a. Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. 

b. Membantu peserta didik memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. 

c. Cara menyelesaikan tuntutan yang ingin ditunjukkan peserta didik terhadap lingkungannya. 

d. Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan individu lainnya. 

e. Menjauhi peserta didik melakukan hal-hal yang dilarang sekolah. 

f. Mendorong peserta didik melakukan hal-hal yang baik dan benar. 

g. Peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif dan bermanfaat 

baginya dan lingkungannya. 

h. Kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwanya dam lingkungannya. 

Untuk itu, disiplin sangat diperlukannya guna membentuk individu yang berciri 

keunggulan. Ada beberapa hal perlunya menanamkan nilai-nilai kedisiplinan: 

a. Dengan adanya disiplin muncul adanya kesadaran diri dan akan berhasil dalam belajar 

peserta didik. 

b. Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas menjadi kurang efektif pada saat 

pembelajaran. Karena disiplin yang teratur dan tertata akan menghasilkan lingkungan yang 

tenang dan tenteram.
83
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Menanamkan nilai-nilai kedisiplinan belajar perlu adanya pembiasaan serta latihan 

secara kontinue, harus adanya kesadaran diri dan disertai hukuman. Karena disiplin tidak 

akan bisa langsung ada dalam diri, terutama bagi peserta didik disiplin dalam belajar pun 

tidak akan tercipta bila peserta didik tersebut tidak mempunya kesadaran yang tinggi dalam 

dirinya.  

Menanamkan nilai-nilai kedisiplinan belajar yang bisa dimulai dari perkara-perkara 

kecil, seperti mengerjakan tugas dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Sehingga seiring 

berjalannya waktu, kebiasaan tersebut akan terus menerus dilaksanakannya dengan 

berkelanjutan, karena kesadaran yang ia miliki tadi dan itu merupakan bentuk tanggung 

jawab bagi dirinya sendiri. Banyak cara menanamkan disiplin anak didik,salah satunya yaitu 

dengan menerapkan  disiplin yang demokratis. Artinya, cara ini dilakukan yaitu dengan 

memberikan penjelasan dan pemahaman melalui layanan pembelajaran yang diberikan guru, 

misalnya dengan mengajak diskusi atau penalaran untuk membantu peserta didik mengerti 

mengapa perilaku disiplin belajar perlu diterapkan.  
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