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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam memahami 

penelitian, peneliti butuh untuk memberi penegasan judul 

proposal lebih dahulu. Penulis memilih judul "Peran Guru Dalam 

Mendisiplinkan Shalat Berjamaah Siswa Kelas X Di SMA Negeri 

1 Banjar Agung Tulang Bawang". Adapun penjelasannya yaitu 

sebagai berikut : 

1. Peran 

Peran pada KBBI adalah perilaku yang dilaksanakan oleh 

seseorang atau instansi guna mencapai suatu tujuan. Peran 

adalah tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang ataupun 

sekelompok individu pada sebuah peristiwa atau peristiwa, 

serta merupakan pencipta tindakan yang diharapkan dari 

seseorang yang memegang posisi dalam masyarakat.
1
 

Pendapat Syaiful Bahri, peran ialah kemampuan serta 

kesiapan yang dipunyai oleh individu guna bisa memberikan 

pengaruh, mendukung, mengajak individu lain supaya 

menerima dampak tersebut. Jadi yang dimaksud dengan peran 

adalah tanggung jawab guru dalam mendisiplinkan shalat 

berjamaah siswa kelas X di SMA Negeri 1 Banjar Agung. 

2. Guru  

Guru ialah seseorang yang bermata pencaharian atau 

berprofesi menjadi pengajar. Guruadalah profesi yang 

membutuhkan kecakapan khusus di bidang pendidikan untuk 

mengajar, khususnya di sekolah/madrasah. Guru pada UU No 

14 Tahun 2005 dimaknai menjaadi “Guruprofesional yang 

memiliki tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, 

memberikan arahan, mengasah, memberikan nilai, serta 

evaluasi siswa dalam pendidikan usia dini, pendidikan dasar, 

serta pendidikan menengah jalur pendidikan formal”.
2
  

                                                             
1
 Bahri Syaiful, “Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif”, , 

(Rineka Cipta, 2014). 
2
 Tim Penyusun, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang 

Guru Dan Dosen”, Sinar Grafika, Jakarta2006. 
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3. Kedisiplinan 

Disiplin berasal dari kata dicipline. Ini berarti suatu 

tatanan tertentu yang mencerminkan ketertiban tersebut. 

Kedisplinan adalah sikap serta perbuatan yang timbul 

dikarenakan dari kebiasaan patuh aturan sebagai tanggung 

jawab yang bertujuan ke arah perbaikan melalui pengarahan.
3
 

4. Shalat Berjamaah 

Shalat berjamaah merupakan shalat yang dilaksanakan 

dengan bersama-sama oleh dua individu attaupun lebih, 

melalui salah satu jadi imam serta yang lainnya jadi makmum. 

Shalat berjamaah secara bahasa berarti shalat yang dikerjakan 

bersama lebih dari satu orang. Sedangkan menurut syara 

shalat berjamaah ialah shalat yang dilaksanakan oleh 2 

individu ataupun lebih dengan bersama-sama, yang satu 

menjadi imam serta yang lain menjadi makmum.
4
 

5. Siswa kelas X SMA Negeri 1 Banjar Agung 

SMA Negeri 1 Banjar Agung ialah salah satu intansi 

pendidikan yang ada di Moris Jaya Unit 3 Kecamatan Banjar 

Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Di 

sekolah tersebut ada 2 program jurusan yakni jurusan IPA 

serta IPS. Kelas IPA di SMA Negeri 1 Banjar Agung terdiri 

dari 4 kelas yaitu kelas X IPA 1, 2, 3 serta 4. Serta kelas IPS 

sejumlah empat kelas yaitu kelas X IPS 1, 2, 3, serta 4. Setiap 

kelas rerata berjumlah 30 siswa. 

 

B.  Latar Belakang Masalah  

Pendidikan umumnya dinamakan juga menjadi instansi yang 

bisa melaksanaka 3 fungsi berbarengan. Pertama, menyiapkan 

generasi muda guna memiliki peranan khusus dimasa depan. 

Kedua, memberikan ilmu pengetahuan selaras pada peranan yang 

diiginkan. Ketiga, memberikan nilai-nilai guna menjaga keutuhan 

serta kesatuan masyarakat menjadi syarat keberlangsungan hidup 

                                                             
3
 Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru, (Prenada Media, 

2012). 
4
 H Rozian Karnedi, Fikih Ibadah Kemasyarakatan, (Pustaka Pelajar, 

2017). 
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masyarakat serta peradaban. Poin kedua serta ketiga mengasih 

pemahaman jika pendidikan tidak hanya transfer of knowledge 

tetapi juga transfer of value. 
5
  

Pendidikan ialah keperluan yang sangat utama pada hidup 

kita. Pendidikan ialah jalan guna menaikkan SDM. Pendidikan 

ialah lingkungan belajar untuk siswa guna dengan aktif 

meningkatkan kecerdasan serta kemampuan kekuatan spiritual 

agama, kedisiplinan diri, kepribadian, dan kepribadian yang luhur 

oleh diri sendiri, masyarakat, dan negara. Orang yang berilmu 

akan lebih tinggi peringkatnya, seperti yang terdapat dalam QS. 

Al-Mujadalah: 11 

                             

                          

                   

Artinya:  

Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan rasul-

Nya serta melaksanakan syariat-Nya, bila kalian diminta agar 

sebagian dari kalian melapangkan majelis untuk sebagian yang 

lain, maka lakukanlah niscaya Allah akan melapangkan kalian 

di dunia dan akhirat. Bila kalian (wahai orang-orang yang 

beriman) diminta agar bangkit dari majelis kalian untuk suatu 

hajat yang mengandung kebaikan bagi kalian, maka bangkitlah. 

Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang beriman yang 

ikhlas di antara kalian. Allah meninggikan derajat ahli ilmu 

dengan derajat-derajat yang banyak dalam pahala dan derajat 

meraih keridhaan. Allah Maha teliti terhadap amal-amal kalian, 

tidak ada sesuatu yang samar bagi-Nya, dan Dia akan 

membalas kalian atas-Nya.6 

 

                                                             
5
 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan, (Yogyakarta 

: Suka Press, 2018) hal. 62  
6
 Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia 
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Pendidikan di era globalisasi banyak memberikan efek 

positif serta negatif untuk kehidupan sosial, apalagi di kalangan 

remaja. Sebuah efek positif yakni terdapat internet yang 

memberikan ketermudahan pada pengaksesan bermacam 

informasi, baik ilmu pengetahuan ataupun ilmu lain. Selain 

mengasih ketermudahan pada semua hal, perkembangan 

globalisasi di bidang teknologi pun mengasih efek negatif. 

Banyak sekali pelanggaraan norma-norma yang sebaikny 

dilaksanakan di antaranya pornografi, praktek perjudian game, 

jual beli yang menipu pelanggan serta lainnya. Di sini 

pentingnya peranan instansi pendidikan (sekolah) untuk 

mengasih bimbingan pada siswa baik didalam ataupun diluar 

kelas terutama dalam pendidikan Agama. 

Masa remaja ialah masa yang banyak goncangan jiwa, 

masa yang ada pada peralihan ataupun di atas jembatan goyang 

yang menyambungkan masa kanak-kanak yang sangat penuh 

kegocangan kepada prosedur pendewasaan yang matang serta 

berdiri sendiri. Keadaan tersebut bisa memberikan pengaruh 

kepada permasalahan kerohanian yang mengalami peningkatan 

pesat, di samping itu juga merasakan goncangan serta 

perkembangan. Pada persoalan tersebut Zakiyah Darajat 

menyatakan jika. “kepercayaan remaja pada Tuhan terkadang 

sangat kuat, tapi terkadang jadi ragu serta berkurang, yang 

sangat terlihat dalam metode beribadahnya yang terkadang rajin 

serta terkdang malas. Masa remaja berada pada jembatan yang 

tidak stabil yang menghubungkan masa-masa gejolak emosi, 

transisi, atau masa kanak-kanak yang sangat kacau dan prosedur 

kedewasaan yang mandiri, mengalami gejolak dan 

perkembangan. Pada persoalan ini, Zakiyah Darajat menyatakan 

demikian. “Iman pemuda pada Tuhan terkadang sangat kuat, tapi 

terkadang menjadi curiga serta berkurang. Sangat terlihat dari 

metode mereka beribadah, terkadang rajin dan terkadang malas. 

Kebutuhan manusia tidak hanya kasih sayang, keamanan, 

harga diri, kebebasan, kesuksesan, dan rasa ingin tahu, tetapi 

juga agama. Agama ialah keperluan terbesar manusia 

dikarenakan manusia lemah dan membutuhkan pertolongan dari 
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yang Maha Kuasa pada melaksanakan kehidupannya. Pendapat 

Zakiyah Daradjat, keperluan manusia mengenai agama 

dilandaskan kepada dua perspektif. Pertama, agama merupakan 

keperluan psikologis yang harus dicukupi kedua, agama ialah 

alat pengendali aktivitas manusia. Aspek pendidikan menurut 

James Banks merupakan salah satu partisipasi dalam kelompok 

pelatihan yang berinteraksi dengan semua elemen budaya 

akademik.
7
 

Shalat yakni perantara guna pendekatan diri pada Allah 

SWT. Pada melaksanakan sholat, seorang muslim bisa 

menjalankan dengan munfarid (sendirian) atau berjamaah 

(bersama-sama). Shalat munfarid ialah shalat yang dilaksanakan 

sendirian, dan shalat berjamaah ialah shalat yang dilaksanakan 

dengan bersama-sama yang tersusun dari imam serta makmum. 

Pada menjalankan shalat berjamaah pahala yang diperoleh yakni 

27 kali lipat semakin banyak di banding shalat munfarid. 

Adapun pada hal tersebuh SMA Negeri 1 Banjar Agung ialah 

sebuah instansi pendidikan yang ada dibawah naungan dinas 

pendidikan serta jadi sorotan instansi pendidikan SMA setingkat 

lainnya dikarnakan di pandang menjadi SMA yang memiliki 

karakter baik serta unggul di Kabupaten Tulang Bawang. SMA 

Negeri 1 Banjar Agung ialah sekolahan yang menggunakan 

disiplin yang tinggi. Sekolah SMA Negeri 1 Banjar Agung tak 

cuma mengutamakan belajar mengajar umum, tapi juga sangat 

mengutamakan belajar mengajar agama, persoalan tersebut bisa 

di lihat pada salah satu isi visi SMA ini yaitu Beriman Dan 

Berbudaya melalui misi memunculkan semangat penghayatan 

kepada pengajaran agama yang di anut siswa hingga jadi sumber 

kearifan pada berpikir, berbicara serta melakukan. Siswa 

diharuskan guna menjalankan shalat berjamaah disekolah. 

Dengan aktivitas tersebut, dengan tak langsung mengasah siswa 

guna disiplin pada beribdadah shalat. Kemudian, disetiap 

pembelajaran didalam kelas, guru minta siswa untuk 

mengamalkan ibadah shalat yang ia kerjakan disekolah ataupun 

                                                             
7
 Chairul Anwar, “Multikulturalisme, Globalisasi, Dan Tantangan 

Pendidikan Abad Ke-21”, , (Yogyakarta: Diva Press, 2019). 



6 

 

diluar sekolah. Dengan begitu, sikap disiplin shalat yang mereka 

kerjakan di sekolah akan berjalan dengan sendirinya karena 

mereka terbiasa melakukan sikap displin tersebut. 

Dari observasi pendahuluan yang penulis laksanakan 

tanggal 18 November 2021 di SMA Negeri 1 Banjar Agung, 

memperoleh informasi informasi bahwa kegiatan shalat dzuhur 

berjamaah sangat ditekankan kepada siswa dan juga guru-guru 

karena shalat dzuhur ialah shalat yang waktu pelaksanaanya 

masih pada jam pembelajaran. Sehingga peranan guru sangat 

utama pada membentuk karakter siswa. Pembiasaan yang 

dilakukan di SMA Negeri 1 Banjar Agung untuk membentuk 

displin beribadah yaitu melalui kegiatan kerohanian seperti 

shalat dzuhur berjamaah ini dilaksanakan bersama guru serta 

seluruh siswa di lingkungan sekolah, dan pembiasaan membaca 

Al-Qur’an atau surat-surat pendek 15 menit sebelum belajar 

mengajar di mulai.
8
  

Menurut ibu Aisyah selaku guru di SMA Negeri 1 Banjar 

Agung, “SMA Negeri 1 Banjar Agung telah menggunakan 

program tentang shalat berjamaah di awal tetapi di zaman yang 

makin yang canggih ini jadi nilai- nilai agama dari dalam anak-

anak tersebut makin berkuranng guna tak melaksankan aktivitas 

sholat berjamaah yang dilakukan”.
 
Sehingga ini ialah peranan 

serta tugas guru guna penanaman kedisiplinan siswa guna 

menjalankan ajaran agama islam supaya nanti ia terbiasa serta 

tumbuh kesadaran guna menjalankan aktivitas sholat dzuhur 

jamaah tanpa menunggu perintah guru, tapi memiliki kesadaran 

sendiri guna mengerjakannya serta nantinya dapat di terapkan 

dalam kegiatan setiap hari. Sebelum aktivitas shalat dzuhur 

dilakukan, guru mengingatkan siswa yang menjalankan serta tak 

menjalankan shalat berjamaah. Aktivitas tersebut diabsensi tiap 

kelas apabila ada yang tak menjalankan guru mengasih hukuman 

serta nasehat.Terlihat jika walaupun pada sebuah instansi 

pendidikan telah diterapkan tentang kedisiplinan siswa dalam 

menjalankan shalat berjamaah, tetapi dalam faktanya hanya 

                                                             
8
 Observasi Awal di SMA Negeri 1 Banjar Agung Kegiatan 18 

November 2021 
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terdapat beberapa siswa yang mengikutinya serta memiliki 

kesadaran sendiri guna menjalankan shalat berjamaah, serta 

terdapat beberapa siswa yang menunggu perintah dari guru guna 

menjalankan shalat berjamaah serta berbagai alasan dikatakan. 

Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul: “Peran Guru Dalam Mendisiplinkan 

Shalat Berjamaah Siswa Kelas X Di SMA Negeri 1 Banjar 

Agung Tulang Bawang”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian  

Dari penelitian yang penulis laksanakan, adapun fokus dalam 

penelitian ini agar tidak keluar dari topik-topik pembahasan, maka 

peneliti memberikan fokus pada penelitian ini yaitu adalah peran 

guru dalam mendisiplinkan shalat berjamaah. Adapun yang 

menjadi sub fokus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Cara atau upaya yang dilakukan oleh guru dalam 

mendisiplinkan shalat berjamaah. 

2. Penyediaan fasilitas dari guru dalam mendisiplinkan shalat 

berjamaah. 

3. Faktor pendukung dan penghambat peran guru dalam 

mendisiplinkan shalat berjamaah. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

menyusun suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran guru dalam mendisiplinkan shalat 

berjamaah? 

2. Bagaimana cara atau upaya yang digunakan guru dalam 

mendisiplinkan shalat berjamaah? 

3. Faktor pendukung dan penghambat guru dalam 

mendisiplinkan shalat berjamaah? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, yang sudah 

diberikan diatas, jadi tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Untuk mengetahui peran guru dalam mendisiplinkan shalat 

berjamaah. 

2. Untuk mengetahui cara atau upaya yang digunakan guru 

dalam mendisiplinkan shalat berjamaah. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat guru 

dalam mendisiplinkan shalat berjamaah. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan tersebut diharapkan bisa 

memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Hasil dari sebuah penelitian ini diharapkan supaya bisa 

memberikan respon sesuai perumusan permasalahan mengenai 

peran guru dalam mendisiplinkan shalat berjamaah siswa kelas 

X Di SMA Negeri 1 Banjar Agung Tulang Bawang, sebagai 

tambahan ilmu pengetahuan dan bisa di jadikan tinjauan guna 

menelaah berikutnya. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Siswa : Dapat dipakai menjadi bahan pembelajaran 

untuk meningkatkan kedisiplinan melaksanakan shalat 

berjamaah dengan niat dalam diri sendiri tanpa adanya 

paksaan supaya hasilnya maksimal serta sesuai dengan yang 

diinginkan oleh seluruh pihak. 

b. Bagi Guru: Penelitian ini diharapkan bisa jadi refrensi untuk 

guru dalam mendidik anak agar memiliki karakter yang 

bagus. 

c. Bagi Peneliti : Diharapkan memberikan pengetahuan dan 

wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai calon guru 

guna meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melaksanakan 

shalat berjamaah sekaligus sebagai bahan penyusunan karya 

ilmiah atau skripsi. 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Penulis lebih dulu mempelajari beberapa pustaka yang 

mempunyai hubungan dengan penelitian yang penulis lakukan 

mengenai Peran Guru Dalam Mendisiplinkan Shalat Berjamaah 

Siswa Kelas X Di SMA Negeri 1 Banjar Agung Tulang Bawang. 
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 Silviana Silviana, Ibnu Jazari, and Fita Mustafida, “Peran Guru Dalam 

Menanamkan Akhlakul Karimah Di Smkn 5 Malang”, Vicratina: Jurnal 
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 Titis Dwi Wulandari Agus Miftahus Surur, “Peran Guru Aqidah Akhlak 

Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa Di MTS Hidayatus Sholihih Turus”, 
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siswa kelas X di SMA Negeri 1 Banjar Agung.
12 

5. Sitti Satriani. “Peranan Guru Pada Pembiasaan Siswa 

Shalat Berjamaah” Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Agama 

Islam, vol. 2, nomor 1 tahun 2017. Membahas tentang 

tanggung jawab guru serta peran guru dalam memotivasi 

siswa supaya selalu aktif pada melaksanakan shalat. 

Kesamaan penelitian ini sama-sama mengamati mengenai 

peranan gurupada membiasakan shalat berjamaah di sekolah. 

Sedangkan perbedaan penelitian lebih menekankan dalam 

shalat berjamaah dan lokasi atau tempat penelitian yang 

berbeda.
13 

Dari kelima penelitian di atas, jadi penelitian ini ialah 

pengembangan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut 

ada dalam kajiannya, yang mana peneliti memfokuskan kepada 

Peran Guru Dalam Mendisiplinkan Shalat Berjamaah Siswa 

Kelas X Di SMA Negeri 1 Banjar Agung Tulang Bawang. 

 

I. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan peneliti 

guna mencapai tujuan serta dapat menemukan jawaban atas 

masalah yang diajukan. Sedangkan penelitian ialah suatu 

aktivitas ilmiah yang terpusat kepada analisis, yang dilakukan 

dengan konsisten, memiliki tujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono 

metode kualitatif deskriptif ialah cara penelitian yang 

                                                             
12

 Mitra Mitra, Rahendra Maya, and Moch Yasyakur, “Peran Guru Dan Budi 

Pekerti Dalam Menanamkan Karakter Religius Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Kotabatu 04 Desa Kotabatu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor 

Tahun Ajaran 2019/2020”, Cendikia Muda Islam: Jurnal Ilmiah, Vol. 1, No. 

01, (2021), h.  95–104. 
13

 Sitti Satriani Is, “Peranan Guru Dalam Membiasakan Siswa Shalat 

Berjama’ah”, TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2, No. 01, 

(2017), h.  33–42. 
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dilandaskan kepada filosofi postpositivisme dan digunakan 

guna mempelajari keadaan objek alam (bukan eksperimen) 

dan peneliti memakai teknik mengumpulkan data triangulasi, 

analisa data sifatnya induktif/kualitatif, serta hasil penelitian 

kualitatif lebih memfokuskan keperluan dibandingkan 

generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan 

guna menjabarkan, menggambarkan, melukiskan, 

menerangkan, serta menjawab dengan semakin rinci 

permasalahan yang diamati melalui penyelidikan perindividu, 

kelompok, ataupun sebuah kejadian. Pada penelitian 

kualitatif, manusia ialah instrument penelitian serta hasilnya 

dicatat pada model kata-kata serta pernyataan yang 

menggambarkan kondisi sesungguhnya. 
14

 

 Dalam hal ini penelitian dimaksudkan guna 

mendeskripsikan bagaimana Peran Guru Dalam 

Mendisiplinkan Shalat Berjamaah Siswa Kelas X Di SMA 

Negeri 1 Banjar Agung Tulang Bawang, melalui pemaparan 

data-data dan dokumen secara tertulis maupun online.  

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan di SMA 

Negeri 1 Banjar Agung, tepatnya di Moris jaya Unit 3, 

Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, 

Provinsi Lampung. Waktu pelaksanaan penelitian ini 

dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2022/2023. 

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah subjek darimana peneliti 

memperoleh data.
15

 Dalam penelitian kualitatif sumber data 

disebut dengan informan. Sumber data merupaan asal 

informasi yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. 

Penelitian kualitatif sumber datan yang utamanya adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti 

                                                             
14

 Albi Anggito and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018). 
15

 Dr Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D”, 2013. 
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dokumen dan literatur lainnya. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil secara 

langsung oleh peneliti terhadap  sumber yang diteliti 

tanpa melalui  perantara. Disini penellitian melakukan 

wawancara maupun penelitian langsung dilapangan 

untuk mencari dan menemukan data kepada informan 

untuk mengatahui secara rinci dan jelas tentan 

masalah yang teliti. 

     Adapun dalam penelitian ini, data primer yang 

diperoleh  yang diperoleh oleh peneliti adalah  hasil 

wawancara dan juga observasi.  

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data 

tidak langsung yang mampu  menjadi  penguat 

terhadap data penelitian dan memberikan tambahan. 

Sumber data ini dapat diperoleh melalui studi 

kepustakaan dengan media buku dan tindakan dari 

informan, selain itu data ini juga diperoleh melalui 

foto dan arsip penelitian. 

Adapun yang akan menjadi data sekunder 

dalam penelitian  adalah data tentang latar belakang 

obyek penelitian, sejarah objek penelitian, keadaan 

fasilitas atau sarana dan prasarana sekolah dan foto 

dokumentasi di SMA Negeri 1 Banjar Agung.  

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam menyajikan data, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai langkah terpenting dan strategis 

dalam penelitiannya. Tujuan utama dari penelitian adalah 

untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data maka peneliti tidak akan dapat menerima 
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data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan. 
16

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode yang dikemukakan oleh 

Sugiyono yang terdiri dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dipahami ketika berinteraksi dengan subjek melalui 

wawancara mendalam dan observasi latar belakang di mana 

fenomena itu terjadi. Selain itu, untuk melengkapi data yaitu 

dengan mendokumentasikan bahan tertulis tentang mata 

pelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti 

menggunakan metode penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik perolehan data yang 

dilakukan untuk memperoleh data yang diperoleh dari 

suatu peristiwa, tindakan, atau lokasi dengan 

mengamatinya.
17

 

Observasi partisipasi adalah salah satu metode 

pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan 

melakukan penelitian secara dekat dengan 

sekelompok orang/budaya/masyarakat beserta 

kebiasaan mereka dengan cara melibatkan diri secara 

intensif kepada budaya tersebut dalam waktu yang 

panjang, untuk mendapatkan pemahaman. Observasi 

partisipan digunakan sebagai sumber data untuk 

penelitian ini. Artinya peneliti langsung mengikuti 

kegiatan shalat berjamaah siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Banjar Agung. 

b.  Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan maupun tulisan 

di mana dua orang atau lebih mendengarkan infromasi 

                                                             
16

 M P P Sugiyono and P Kuantitatif, “Kualitatif, Dan R&D, 

Bandung: Alfabeta”, Cet. Vii2009. 
17

 Heribertus B Sutopo, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, , 

(Surakarta: UNS press, 2002). 
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secara langsung.
18

 Data dari hasil wawancara dengan 

guru adalah tentang kedisplinan siswa dalam 

melaksanakan shalat berjamaah di SMA Negeri 1 

Banjar Agung. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan dari berbagai fakta dan 

data yang disimpan dalam bentuk surat, catatan harian, 

laporan, foto dan dokumen lainnya. Dokumentasi yang 

digunakan berdasarkan objek yang diteliti yaitu 

informasi yang berkaitan dengan siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Banjar Agung. Peneliti memerlukan 

dokumentasi berupa profil sekolah, data guru, data 

siswa, wawancara dengan guru serta dengan siswa kelas 

X di SMA Negeri 1 Banjar Agung dan dokumentasi 

foto. 

5. Metode Analisis Data 

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis 

data sebagai upaya untuk menemukan dan mengatur secara 

sistematis catatan-catatan dari observasi, wawancara, dan 

lain-lain guna memperdalam pemahaman peneliti tentang 

permasalahan yang diteliti. Sementara itu untuk 

memperdalam pemahaman ini, kita perlu melanjutkan 

analisis untuk menemukan beberapa makna. Analisis data 

dilakukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan 

penelitian berupa temuan penelitian. Teknis analisis data 

dilakukan dengan teknik analisis interaktif yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman, analisis terdiri 

dari beberapa komponen yaitu :   

a. Reduksi Data 

Menurut Sugiyono dalam bukunya, mereduksi data 

berarti merangkum poin-poin penting dan mencari topik 

dan pola. Oleh karena itu, reduksi data memberikan 

gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk 

menemukan dan mengumpulkan data yang dicarinya. 

                                                             
18

 Bambang Setiadi, “Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahas 

Asing (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif) Edisi 2”, 2018. 
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Dalam penelitian ini, hasil wawancara akan direduksi 

dengan cara mengelompokkannya menurut kategori 

kegiatan, dan hasil wawancara digabungkan dengan 

data dokumen. Setelah menggabungkan hasil 

wawancara dan dokumentasi, peneliti membuang data 

yang mungkin tidak diperlukan dalam penelitian ini.
19

 

Reduksi data yang dilakukan peneliti sehubungan 

dengan pelaksanaan upaya guru dalam meningkatkan 

kedisplinan dalam melaksanakan shalat berjamaah di 

sekolah bagi siswa kelas X, hasilnya yang telah didapat 

berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang selanjutnya akan dirangkum agar 

mendapatkan data penting yang dapat mengungkapkan 

suatu permasalahan dalam penelitian. 

b. Penyajian Data  

Penyajian data adalah suatu kegiatan yang 

menyajikan informasi yang diperoleh dari suatu proses 

reduksi yang berkaitan dengan kebutuhan data. Data 

dan informasi yang diperoleh kemudian dikumpulkan 

berdasarkan fokus masalah yang diteliti untuk 

memberikan penjelasan yang bermakna.
20

  

Dalam penelitian ini peneliti menunjukkan 

pengetahuan yang diperoleh tentang kedisplinan shalat 

berjamaah dari hasil wawancara atau tanya jawab 

dengan guru serta siswa kelas X. Kemudian diproses 

dari hasil wawancara tersebut dengan kebutuhan 

datanya yaitu tentang kedisplinan shalat berjamaah. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu 

usaha untuk memahami suatu makna atau arti terhadap 

data yang sudah dikumpulkan dan digabungkan melalui 

data yang sudah diperoleh sehingga dapat dilihat fakta 

                                                             
19

 Sugiyono and Kuantitatif, “Kualitatif, Dan R&D, Bandung: 

Alfabeta.” 
20

 Burhan Bungin, “Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT”, Raja 

Grafindo Persada2003. 
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yang nyata pada lapangan. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Penelitian ini sangat mementingkan makna 

karena peneliti telah mengekplorasikan data yang telah 

didapatkan.
21

 

6. Uji Keabsahan Data 

Teknik uji keabsahan data yang digunakan oleh 

peneliti adalah teknik triangulasi untuk menguji 

reliabilitas data dengan cara meneliti data yang diperoleh 

dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda.
22

 

Teknik triangulasi didefinisikan sebagai teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan data 

untuk keperluan pengecekan atau untuk perbandingan 

dengan data tersebut.
23

 Triangulasi uji keabsahan data ada 

3 macam, yaitu: 

a. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber yaitu dengan cara 

membandingkan kebenaran dari fenomena 

berdasarkan data yang diperoleh penulis dari sumber 

yang berbeda.  

b. Triangulasi  Metode 

Triangulasi metode yaitu dengan cara mencari 

data lain dari fenomena yang diperoleh 

menggunakan metode yang berbeda yaitu dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang 

diperoleh kemudian dibandingkan dan disimpulkan 

sehingga memperoleh data yang dapat dipercaya. 

c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi Waktu yaitu dengan cara melakukan 

pengecekan melalui observasi, wawancara atau 

                                                             
21

 Anggito and Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif. 
22

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (PT Remaja 

Rosdakarya, 2021). 
23

 Ibid hal.330. 
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menggunakan metode yang lain di waktu yang 

berbeda.  

Dengan demikian pada penelitian ini, uji 

keabsahan data yaitu dengan menggunakan Triangulasi 

Sumber. Peneliti memilih Triangulasi Sumber ini untuk 

mendapatkan data dari sumber data yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama dan membandingkan hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 

J. Sistematika Pembahasan  

Dalam penulisan skripsi ini pada garis besarnya terdiri atas 

lima bab, dari setiap bab terdiri dari berbagai Sub Bab. Untuk 

lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut : 

 

BAB I Pendahuluan. Terdiri dari : Penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II Landasan teori. Pada bab ini penulis membahas 

tentang tinjauan teori. Adapun bahasan tinjauan teori 

meliputi tinjauan mengenai guru dan tinjauan 

mengenai kedisplinan melaksanakan shalat 

berjamaah. 

 

BAB III Metode penelitian. Pada bab ini penulis membahas 

mengenai gambaran umum objek penelitian seperti 

profil sekolah dan juga memaparkan data-data serta 

fakta yang didapat pada saat penelitian. 

 

BAB IV Analisis penelitian. Pada bab ini penulis membahas 

tentang data-data yang didapat serta menganalisisnya 

dan memaparkan temuan penelitian. 
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BAB V Penutup. Pada bab ini penulis membahas tentang dari 

kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi 

untuk sekolah. 

 

 

 

 



20 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Guru  

1. Pengertian Guru  

Guru adalah seseorang yang berprofesi sebagai 

pengajar. Guru adalah profesi yang memerlukan keahlian 

khusus di bidang pendidikan untuk mengajar, khususnya di 

sekolah/madrasah. Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 diartikan sebagai “Guru profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa 

pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah jalur pendidikan formal”.
24

 

Menurut Zakiah Darajat, guru adalah tenaga 

profesional yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai 

pendidik kedua setelah orang tuanya di jenjang pendidikan 

sekolah.
25

 Suatu pekerjaan dapat dikatakan profesional 

apabila memiliki ciri-ciri antara lain. Pertama, pekerjaan 

tersebut memiliki landasan keilmuan yang jelas. Kedua, 

pekerjaan tersebut dipersiapkan dengan pendidikan dan 

pelatihan secara formal. Ketiga, pekerjaan tersebut diakui 

oleh masyarakat. Keempat, pekerjaan tersebut memiliki kode 

etik yang telah disepakati. Kelima, pekerjaan tersebut 

memiliki gaji atau upah. Keenam, pekerjaan tersebut 

memiliki wadah yang tertata secara rapi. 

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang 

yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.  

Kemudian guru dalam pandangan masyarakat adalah orang 

yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, 

tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di 

masjid, di surau atau  mushola,  di  rumah  dan sebagainya. 

Sementara Supardi dalam bukunya yang berjudul “Kinerja 

                                                             
24

 Departemen Pendidikan Nasional, “Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen”, Jakarta: Depdiknas2005. 
25

 Daradjat Zakiah, “Ilmu Pendidikan Islam”, Jakarta: Bumi 

Aksara1992. 
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Guru” menjelaskan pengertian guru menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang  

guru  dan  dosen,  bahwa  guru  adalah  guru profesional  

dengan  tugas  utama mendidik,  mengajar,  membimbing,  

mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi eserta 

didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah jalur pendidikan formal. 

Menurut Abudin Nata di dalam buku Dimensi-

dimensi Pendidikan Islam mengartikan guru sebagai orang 

yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan.
26

 Maka 

dapat dikatakan bahwa guru adalah seseorang yang 

memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan dan 

pengembangan potensi serta kepribadian dan juga perilaku 

siswa. Selanjutnya Zakiah Darajat dalam Ramayulis 

mengemukakan, “guru adalah seseorang yang memenuhi 

persyaratan pengetahuan, sikap dan perilaku pada siswa”. 

Definisi tersebut mengandung makna bahwa seorang guru 

atau pendidik mengembangkan potensi siswa tidak hanya 

dalam pengetahuan, tetapi juga dalam sikap, dan perilaku.
27

 

Prinsip memberikan ilmu pengetahuan merupakan 

suatu bentuk ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT 

kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah SWT yang 

berbunyi:  

                    

Artinya:  

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia dan mengutus 

para Rasul kecuali untuk tujuan luhur, yaitu beribadah 

hanya kepada-Ku semata bukan kepada selain-Ku”. (QS. 

Azh-Zhariyat:56)
28

 

 

                                                             
26

 Yasin Fatah A, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, ed. Ahmad 

Barizi (malang: UIN Malang Press, 2008). 
27

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, 2012). 
28

 Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia 
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Berdasarkan teori-teori di atas, Guru adalah guru 

profesional yang membimbing dan memenuhi kebutuhan 

pengetahuan, sikap dan perilaku siswa berdasarkan nilai-nilai 

islam dan menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT. 

 

2. Karakterisitik Guru 

Karakteristik seorang guru profesional sendiri adalah 

segala sikap dan perbuatan guru baik di sekolah, di luar 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat, di dalam 

memberikan pelayanan, meningkatkan pengetahuan, memberi 

bimbingan dan motivasi kepada siswa dalam berbagai hal, 

misalnya: cara bersikap antara yang muda dengan yang lebih 

tua, sikap yang muda terhadap yang lebih tua, cara berpakaian 

yang baik secara tradisi atau secara agama, cara berbicara dan 

berhubungan baik dengan siswa atau sikap terhadap teman 

sejawat, serta anggota masyarakat lainnya. 

Karakteristik guru yang profesional yakni mencakup 

tentang kepribadian dan lainlain. Guru yang profesional akan 

mampu menerapkan hubungan yang bentuknya Berikut ini 

adalah macam-macam karakteristik dari guru Profesional 

diantaranya yaitu: 

a. Taat pada peraturan perundang-undangan  

Pemerintah memegang kebijakan pendidikan 

yang ada di negara Indonesia. Pemerintah melalui 

departemen pendidikan Nasional mengeluarkan 

ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang 

merupakan kebijakan dan harus dilaksanakan oleh 

aparatnya yaitu termasuk guru karena guru juga aparat 

pemerintah. Karenanya guru harus mengetahui 

kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya kebijakan 

yang ada di dalam bidang pendidikan. Sehingga 

kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilaksanakan serta 

ditaati dengan baik.  

b. Memelihara dan meningkatkan organisasi profesi  
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Pada kode etik guru butir 6 menyatakan bahwa 

“guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan, 

meningkatkan mutu dan martabat profesinya”. Hal ini 

dapat dilakukan dengan guru bersama-sama untuk 

memelihara dan lebih meningkatkan lagi mutu organisasi 

guru yang fungsinya berperan sebagai sarana perjuangan 

serta pengabdian. Organisasi guru yaitu Prsatuan Guru 

Republik Indonesia (PGRI). Undang-Undang No. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan 

kepada guru untuk wajib menjadi anggota organisasi atau 

asosiasi profesi. Pembnetukan dari organisasi maupun 

asosiasi profesi yang dimaksud dilakukan sesuai 

peraturan perundang-undangan.  

c. Memelihara hubungan dengan teman sejawat  

Di dalam butir ketujuh pada kode etik guru 

dijelaskan bahwa “Guru memelihara hubungan seprofesi, 

semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial”. 

Berdasarkan hal tersebut artinya guru seharusnya dapat 

menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru 

dalam lingkungan kerjanya, serta menciptakan semangat 

kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di lingkungan 

diluar kerjanya.  

d. Membimbing siswa  

Guru memiliki peran membimbing, menjaga, dan 

mengarahkan siswa supaya dapat tumbuh dan 

berkembang sesuai bakat, minat, serta sesuai dengan 

potensi yang dimiliki siswa tersebut. Adapun 

karakteristik guru yang sangat disenangi para siswa yakni  

1) Demokrasi  

2) Baik hati  

3) Sabar  

4) Adil  

5) Konsisten  

6) Terbuka  

7) Suka menolong  

8) Ramah  
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9) Suka humor  

10) Memiliki bermacam minat  

11) Menguasai bahan pelajaran  

12) Peduli dan perhatian kepada siswa 

e. Taat pada pemimpin  

Seorang guru harus taat kepada 

pemimpinnya. Tingkatan kepemimpinan dimulai dari 

kepengurusan cabang daerah hingga pusat Hal ini 

juga berlaku sama untuk dinas pendidikan. Guru taat 

pada pemimpinnya yaitu dilakukan dengan 

menjalankan kebijakan-kebijakan serta mendengarkan 

arahnya disampaikan oleh penentu kebijakan. 

f. Memiliki komitmen terhadap profesionalitas  

Pelayanan dan pengabdian yang diberikan 

berlandaskan pada kemampuan profesional serta 

falsafah hidup yang mantap. Guru memiliki tugas 

melayani dengan baik kepada ada siapapun yang 

membutuhkan bantuannya. Di dalam diri seorang 

guru terdapat sifat dedikatif.  

g. Menciptakan suasana baik di tempat kerja 

Suasana baik yang tercinta di tempat kerja 

tentu akan meningkatkan produktivitas guru. Guru 

memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana yang 

baik dalam lingkungan kerjanya agar suasana lebih 

kondusif. 

Seorang guru yang profesional memiliki ciri-ciri diantaranya 

sebagai berikut:  

1) Memiliki landasan ilmu pengetahuan yang kuat 

2) Patuh terhadap sistem hukuman berupa sanksi profesi 

3) Mengikuti sistem seleksi dan bersertifikasi 

4) Memiliki organisasi profesi (organisasi keguruan) 

5) Mempunyai militansi diri (individual) 

6) Memahami dan mempunyai prinsip etika (kode etik 

guru) 

7) Berdasarkan kompetensi diri (individual) 

8) Mempunyai kesadaran atas profesionalitas yang tinggi 
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9) Mampu berkolaborasi dan berkompetisi yang sehat 

dengan rekan sejawat.  

Komponen ciri-ciri guru professional berdasarkan 

Asian Programme of Educational Innovation for Development 

(APEID) yaitu:  

1) Menghubungkan siswa dan lingkungan 

2) Membimbing siswa berfikir ilmiah 

3) Sebagai sumber ilmu pengetahuan tertentu dengan 

belajar seumur hidup 

4) Mengorganisasi belajar siswa 

5) Menghubungkan siswa dengan lingkungan yang 

masih kabur 

6) Mengembangakan filsafat moral dan pandangan postif 

tentang dunia 

7) Mengembangan kreatifitas dan rasa percaya diri siswa 

8) Koordinator lembaga non formal di luar sekolah 

9) Petugas pendidikan social 

10) Mengitegrasikan pengetahuan demi kepentingan 

sekolah dan masyarakat.
29

 

3. Kompetensi Guru  

Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. 

Dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) kompetensi 

berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau 

memutuskan sesuatu.
30

 Kompetensi merupakan perpaduan 

dari ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.
31

 

Guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya guru, 

karena di samping mempunyai peran mentransfer ilmu, guru 

juga mempunyai peran dalam membantu proses internalisasi 

                                                             
29

 Amilya Nurul Erindha and H Munawir, “Memahami Karakteristik Guru 

Profesional”, PEDIR: Journal of Elementary Education, Vol. 1, No. 2, 

(2021), h.  85–93. 
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moral kepada siswa. Selain itu juga harus mempunyai bekal 

berupa persiapan diri untuk menguasai sejumlah pengetahuan, 

ketrampilan, dan kemampuan khusus sebagai kompetensi 

dasar yang terkait dengan profesi keguruannya agar ia dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik serta dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan siswanya. Jadi, guru  diharapkan 

mampu membawa siswanya menjadi manusia yang sempurna 

baik lahir maupun batin.
32

 

Guru diwajibkan  memiliki beberapa kualifikasi 

sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Bab IV pasal 8 yaitu 

sebagai berikut: 

“Guru wajib memilki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”
33

 

 Empat kompetensi yang dimaksud dalam pasal 8 

terdiri dari kompetensi pendagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kempat 

kompetensi  tersebut  harus  diketahui, dipahami  dan  

dilaksanakan  oleh guru  dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya agar guru tetap bisa dikatakan sebagai 

guruprofesional. Pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang 

profesional. Untuk menjadi guru yang profesional tidaklah 

mudah. Sebagai pekerjaan profesional, seorang guru harus 

memiliki sejumlah kompetensi tertentu yang tidak dimiliki 

oleh profesi lain. Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh 

Hamzah B. Uno pada dasarnya guru harus memiliki empat 

kompetensi, yaitu: 
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a. Kompetensi pedagogik yaitu seperangkat pengetahuan dan 

keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran 

yang meliputi: 

1) Pemahaman wawasan guru akan landasan dan 

filsafat pendidikan 

2) Guru memahami potensi dan keberagaman siswa, 

sehingga dapat didesain strategi pelayanan belajar 

sesuai keunikan dari siswa 

3) Guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus 

dalam bentuk dokumen maupun implementasi 

dalam bentuk pengamalan belajar 

4) Guru mampu menyusun rencana dan strategi 

pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar 

5) Mampu melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif 

6) Mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan 

memenuhi prosedur dan standart yang 

dipersyaratkan 

7) Mampu mengembangkan bakat dan minat siswa 

melalui kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya 

b. Kompetensi kepribadian yaitu seperangkat kualitas 

personal atau kepribadian yang mendukung kualitas 

pembelajaran. Seperti kedisiplinan, berpenampilan baik, 

bertanggung jawab, memilki komitmen, dan teladan. 

Menurut Usman yang dikutip oleh Syaiful Sagala. 

Kompetensi kepribadian meliputi: 

1) Kemampuan mengembangkan kepribadian 

2) Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi 

3) Kemampuan melaksanakan bimbingan dan 

penyuluhan 

c. Kompetensi sosial adalah seperangkat pengetahuan dan 

keterampilan yang berkaitan dengan komunikasi dengan 

orang lain untuk mensukseskan proses pembelajaran. 



28 

 

Kompetensi sosial menurut Slamet PH sebagaimana 

dijelaskan oleh Syaifudin Sagala antara lain: 

1) Memahami dan menghargai perbedaan serta 

memiliki kemampuan mengelola konflik 

2) Melaksanakan kerja sama secara harmonis dengan 

kawan sejawat, kepala sekolah, dan pihak-pihak 

terkait lainnya 

3) Membangun kerja tim yang kompak, cerdas, 

dinamis, dan lincah 

4) Melaksanakan komunikasi (tertulis maupun lisan) 

secara  efektif  dan  menyenangkan dengan  

seluruh  warga  sekolah,  orang  tua  peserta  didik,  

dengan  kesadaran  sepenuhnya bahwa   masing-

masing   memiliki   peran   dan   tanggung   jawab   

terhadap   kemajuan pembelajaran 

5) Memiliki kemampuan memahami dan 

menginternalisasikan perubahan lingkungan yang 

berpengaruh dengan tugasnya 

6) Memiliki   kemampuan   mendudukkan   dirinya   

dalam   sistem   nilai   yang   berlaku   di 

masyarakat.  

7) Melakukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik 

(partisipasi, penegakan hukum, dan 

profesionalisme) 

d. Kompetensi profesional yaitu seperangkat kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki guru berkaitan dengan bidang 

studi. 
34

 Menurut Syaifudin Sagala kompetensi professional 

terdiri dari: 

1) Memahami mata pelajaran yang telah 

dipersiapkan untuk mengajar 

2) Memahami  standar  kompetensi dan  standar  isi  

mata  pelajaran  serta  bahan  ajar  yang  ada 

dalam kurikulum 

3) Memahami struktur, konsep, dan metode 

keilmuan yang menaungi materi ajar 

                                                             
34

  



29 

 

4) Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran 

terkait 

5) Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam 

kehidupan sehari-hari 

Menurut Bukhari Umar, untuk mewujudkan guru 

yang profesional, dapat mengacu pada tuntunan Rasulullah 

SAW, karena beliau satu-satunya guru yang paling berhasil 

dalam rentang waktu yang singkat, sehingga diharapkan dapat  

mendekatkan pada realitas seorang guru yang ideal (Rasul).  

Keberhasilan Rasul sebagai guru didahului oleh bekal 

kepribadian yang berkualitas unggul, kepeduliannya terhadap 

masalah-masalah sosial religus serta semangat dan ketajaman 

dalam iqra’ bi ismi  rabbik  (membaca,  menganalisis,  

meneliti,  dan  mengeksperimentasi  terhadap berbagai  

fenomena  kehidupan  dengan  menyebut  nama  Tuhan).  

Kemudian, beliau mampu  bertahan  dan  mengembangkan  

kualitas  iman,  amal  shaleh,  berjuang,  dan bekerja  sama  

menegakkan  kebenaran. 

Berdasarkan paparan tersebut, Bukhari Umar 

mengformulasikan asumsi yang melandasi keberhasilan guru 

dalam menjalankan tugasnya adalah guru yang mempunyai 

beberapa kompetensi sebagai berikut:  

1) Kompetensi personal religius 

Kemampuan yang menyangkut kepribadian 

agamis artinya pada dirinya melekat nilai-nilai lebih 

yang hendak ditransinternalisasikan (pemindahan  

penghayatan nilai-nilai)  kepada  peserta  didik.  

Misalnya nilai  kejujuran,  amanah,  keadilan, 

kecerdasan,  tanggung  jawab,  musyawarah,  

kedisiplinan,  dan  sebagainya.  Nilai tersebut perlu 

dimiliki guru sehingga akan terjadi transinternalisasi 

antara guru dan siswa, baik langsung maupun tidak 

langsung. 
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2) Kompetensi sosial religus 

Kemampuan yang menyangkut kepedulian terhadap  

masalah-masalah  sosial  yang selaras  dengan  ajaran  

dakwah  Islam.  Sikap gotong royong, tolong-

menolong, persamaan derajat antara  manusia,  sikap  

toleransi,  dan  sebagainya juga perlu dimiliki oleh 

guru dalam rangka transinternalisasi sosial 

3) Kompetensi professional religius 

Kemampuan ini menyangkut kemampuan 

untuk menjalankan tugas keguruan secara profesional, 

dalam arti mampu membuat keputusan atas 

beragamnya kasus dan    dapat    mempertanggung 

jawabkannya    berdasarkan    teori    dan    wawasan 

keahliannya   dalam   perspektif   Islam. 

 Kompetensi guru yang tidak kalah 

pentingnya adalah memberikan uswah   hasanah   

kepada siswa dan meningkatkan kualitas serta  

profesionalitasnya  yang  mengacu pada masa depan 

peserta didik sehingga guru benar-benar memiliki 

kemampuan   tinggi  dalam menghasilkan generasi 

muda yang mampu mencapai tujuan pendidikan. 

Menurut Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir dalam 

bukunya yang berjudul “Ilmu Pendidikan Islam” menyatakan 

bahwa selain kompetensi yang telah disebutkan dalam pasal 8, 

seorang guru atau guruharus memilki kompetensi lainnya 

yaitu sebagai berikut: 

a. Penguasaan materi serta wawasan terutama pada 

bidang yang menjadi tugasnya 

b. Penguasaan strategi baik model pendekatan, strategi, 

metode pengajaran dan evaluasi 

c. Memahami prinsip-prinsip pendidikan 
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d. Memilki kepekaan terhadap informasi yang 

mendukung tugasnya baik secara langsung ataupun 

tidak langsung
35

 

4. Tugas Guru 

Tugas guru Menurut Undang-Undang guru dan dosen 

Menurut mujtahid, tugas adalah aktivitas dan kewajiban yang 

harus diformasikan oleh seseorang dalam memainkan peranan 

tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen Bab I Pasal 1, dijelaskan bahwa guru 

adalah guruprofesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Untuk   menjabarkan rumusan tersebut di atas, 

berikut ini merupakan penjelasan guru sebagai pendidik, 

pembimbing, dan pelatih. 

a. Guru sebagai guruMenurut Undang-Undang No. 20 

Tahun 2005 tentang guru dan dosen Bab II Pasal 39 

ayat 2, gurumerupakan tenaga professional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan pelatihan dan pengabdian 

kepada masyarakat. Mujtahid dalam salah satu 

tulisannya, mengutip pendapat Muchtar Buchori yang 

memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan 

mendidik adalah proses kegiatan untuk 

mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan 

keterampilan hidup pada diri seseorang. 

b. Guru sebagai pembimbing guru berusaha 

membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai 

potensi yang dimilikinya, dan dapat tumbuh serta 

berkembang menjadi individu yang mandiri dan 

produktif.  Tugas guru sebagai pembimbing terletak 

pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal 

antara guru dengan siswa yang dibimbingnya. Guru 
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juga dituntut agar mampu mengidentifikasi siswa 

yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, dan 

membantu memecahkannya.  

c. Guru sebagai pelatih guru juga harus bertindak 

sebagai pelatih, karena pendidikan dan pengajaran 

memerlukan bantuan latihan keterampilan baik 

intelektual, sikap, maupun motorik. Agar dapat 

berpikir kritis, berperilaku sopan, dan menguasai 

keterampilan, siswa   harus   mengalami   banyak   

latihan   yang   teratur   dan   konsisten.   Kegiatan 

mendidik atau  mengajar  juga  tentu  membutuhkan  

latihan  untuk  memperdalam pemahaman  dan  

penerapan  teori  yang  disampaikan.37  Selain  yang  

disebutkan  di atas, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen juga mencantumkan tugas guru yang terdapat 

dalam Bab IV Pasal 20, antara lain  

1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai 

dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 

2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi secara berkelanjutan 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. 

3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas 

dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, 

ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi siswa dalam 

pembelajaran. 

4) Menjunjun tinggi peraturan perundang-undangan, 

hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama 

dan etika. 

5) Memelihara dan memupuk rasa persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

Dalam pandangan Al-Ghazali yang dikutip oleh 

Muhammad Muntahibun Nafis, seorang guru mempunyai 
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tugas yang utama yaitu menyempurnakan, membersihkan, 

menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk 

mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Hal ini 

karena pada dasarnya tujuan utama pendidikan Islam adalah 

untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, kemudian 

realisasinya dalam masyarakat sekelilingnya. Dari sini dapat 

dinyatakan bahwa kesuksesan seorang guru akan dapat dilihat 

dari keberhasilan aktualisasi perpaduan antara iman, ilmu, dan 

amal saleh dari siswanya setelah mengalami sebuah proses 

pendidikan. Berkaitan dengan tugas guru, Abidin Ibnu Rusn 

juga mengutip pendapat Al-Ghazali, beliau menyebutkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1) Guru adalah orang tua kedua di depan murid 

Seorang guru akan berhasil melaksanakan 

tugasnya apabila mempunyai rasa tanggung jawab dan 

kasih sayang terhadap muridnya sebagaimana orang tua 

terhadap anaknya sendiri. Tugas guru tidak hanya 

menyampaikan pelajaran, tetapi juga berperan seperti 

orang tua. 

2) Guru sebagai pewaris ilmu  

Nabi Seorang guru yang mengajarkan ilmu 

pengetahuan, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, harus 

mengarah kepada tujuan hidup muridnya yaitu mencapai 

hidup bahagia dunia akhirat. Guru harus membimbing 

muridnya agar ia belajar bukan karena ijazah semata, 

hanya bertujuan menumpuk harta, menggapai kemewahan 

dunia, pangkat dan kedudukan, maupun kehormatan dan 

popularitas, melainkan untuk mengharap ridho Allah. 

3) Guru sebagai penunjuk jalan dan pembimbing keagamaan 

murid  

Berdasarkan keikhlasan dan kasih sayangnya, guru 

selanjutnya bertugas sebagai penunjuk jalan bagi murid 

dalam mempelajari dan mengkaji pengetahuan dalam 

berbagai disiplin ilmu. Guru juga harus memberi nasehat 

kepada murid untuk meluruskan niat, bahwa tujuan belajar 

tidak hanya untuk meraih prestasi duniawi, tetapi yang 
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lebih penting   adalah untuk   mengembangkan   ilmu   itu   

sendiri,menyebarluaskannya, dan mendekatkan diri kepada 

Allah. 

4) Guru sebagai sentral figur bagi murid 

Al-Ghazali menasehatkan kepada setiap guru agar 

senantiasa menjadi teladan dan pusat perhatian bagi 

muridnya.  Ia harus mempunyai karisma yang tinggi.  Di 

samping itu, kewibawaan juga sangat menunjang dalam 

perannya sebagai pembimbing dan penunjuk jalan dalam 

masa studi muridnya. 

5) Guru sebagai motivator bagi murid  

Guru harus memberikan peluang kepada murid 

untuk mengkaji berbagai ilmu pengetahuan, yakni 

memberikan dorongan kepada muridnya agar senang 

belajar.  

6) Guru sebagai seorang yang memahami tingkat 

perkembangan intelektual 

Murid   menurut   Al-Ghazali, usia   manusia   

sangat   berhubungan   erat   dengan perkembangan    

intelektualnya. Anak    berusia    0-6    tahun    berbeda    

tingkat pemahamannya dengan anak berusia 6-9 tahun, 

anak berusia 6-9 tahun berbeda dengan anak berusia 9-13 

tahun, dan seterusnya.  Atas dasar inilah Al-Ghazali 

mengingatkan agar guru dapat menyampaikan ilmu 

pengetahuan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan 

tingkat pemahaman murid. 

Menurut Whiterington sebagaimana dijelaskan 

oleh Abidin Ibnu Rusn dalam bukunya yang berjudul 

“Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan”, pada setiap 

periode pertumbuhan, manusia mempunyai tanda aktivitas 

fisik dan psikis yang berbeda. Karena itu, guru sebagai 

penggali potensi intelektual murid harus dapat menjadi 

pembimbing selama pertumbuhan dan perkembangannya.
36
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Islam adalah agama yang mengajarkan banyak hal. 

Salah satu implementasinya adalah melaksanakan tugas 

kodrat yang diemban oleh seorang guru. Dalam hal ini ada 

beberapa tugas guru dalam proses belajar mengajar yaitu: 

a. Mendidik 

Mendidik adalah kegiatan memberikan bekal hal-hal 

yang bermanfaat bagi siswa setelah dewasa kelak. 

b. Mengajar 

Mengajar adalah kegiatan memberikan dan 

meneruskan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada 

siswa untuk belajar lebih baik. 

c. Melatih  

Melatih adalah mengembangkan keterampilan-

keterampilan yang dimilki oleh siswa. 

Tugas utama guruadalah menyempurnakan, 

membersihkan, dan menyucikan hati manusia untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sejalan dengan 

pendapat ini. Al Nahlawi yang dikutip oleh Suwaibatul 

Aslamiyah mengatakan bahwa tugas guruada 2 yaitu:  

a. Tugas guruyaitu berfungsi sebagai penyucian, yakni 

berfungsi sebagai pembersih, pemelihara, dan pengemban 

fitrah manusia.  

b. Berfungsi sebagai pengajaran. Guru haruslah bertanggung 

jawab untuk mendidik individu supaya beriman kepada 

Allah dan melaksanakan syariat-Nya.mendidik diri supaya 

beramal sholeh, dan mendidik masyarakat untuk saling 

menasehati dalam melaksanakan kebenaran, saling 

menasehati agar tabah dalam menghadapi kesusahan, 

beribadah kepada Allah, dan menegakkan kebenaran. 

Maka tidak salah jika islam memosisikan guru (pendidik) 

sebagai guru rohani bagi anak didik yang memberikan 

dengan ilmu pembinanan akhlak mulia (Akhlakul 

Karimah) dan meluruskannya.
37
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Kunci utama keberhasilan pendidikan karakter 

menurut Abdul Jalil terletak pada keteladanan seorang 

gurukepada anak didik, dalam hal ini yaitu guru terhadap 

siswa. Keteladanan merupakan metode yang paling 

berpengaruh dalam mempersiapkan dan membentuk aqidah 

akhlak. Jadi, contoh paling dekat yaitu guru/pendidik, 

sehingga diharapkan siswa mampu meniru gurudengan 

disadari atau tidak. Hal tersebut dikarenakan subjek didik 

tidak begitu saja lahir sebagai pribadi bermoral atau berakhlak 

mulia, tetapi perlu berproses, bermetamorfosa, sampai 

bertransformasi menjadi pribadi yang berkarakter positif. 

Selain itu dalam perspektif pendidikan Islam, guru dapat 

diposisikan sebagai orang yang alim dan sebagai uswah 

sehingga guru dituntut juga beramal shaleh. 

5. Peran Dan Tanggung Jawab Guru 

Peran guru artinya keseluruhan tingkah laku yang 

harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru sangat berperan 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran, menciptakan kegiatan 

belajar yang efektif sehingga harus dirumuskan tahap 

perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi yang 

tepat dalam pembelajaran. Widyaiswara harus kreatif dalam 

memotivasi dan menciptakan atmosfir kelas yang kondusif 

untuk mendorong siswa agar secara sadar memaksa dirinya 

menggunakan kemampuan verbalnya untuk bertanya dan 

menjawab pertanyaan. 

Pada dasarnya peranan seorang guru sama dengan 

peran guru pada umumnya, yaitu sama-sama menyampaikan 

ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada anak didik agar 

dapat lebih memahami dan memperoleh pengetahuan yang 

lebih luas. Peran seorang guru Pendidikan Agama tidak hanya 

menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai 

keagamaan kepada anak didik.  

H. A. Malik Fajar mengemukakan di dalam Jurnal 

Keislaman, Kependidikan, dan Kebahasaan bahwa peran guru 

tidak hanya pengajar atau penyampai materi pengajaran saja, 
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tetapi adalah sebagai sumber “spiritual” agar dapat menjalin 

hubungan antara guru dan siswa agar menyatu dan mampu 

mewujudkan keterpaduan apiritual, akhlak, dan materi ajar.
38

 

Menurut Al-Nahlawi dalam buku Ilmu Pendidikan 

Islam, terdapat tugas pokok guru yaitu tugas pembersihan jiwa 

dan tugas pengajaran. Dalam tugas pembersihan jiwa, guru 

perlu mengembangkan dan membersihkan jiwa siswa agar 

semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjauhi 

segala larangan-Nya. Sedangkan dalam tugas pengajaran, 

guru perlu membekali siswa dengan keterampilan dan 

pengalaman yang berbeda.
39

 

Menurut Cece Wijaya peran Guru yaitu sebagai berikut: 

1) Guru sebagai guru dan pengajar, yaitu guru yang ingin 

mendorong siswa yang tidak hanya berpengetahuan tetapi 

juga stabil secara emosional, jujur, terbuka, realistis dan 

peka terhadap perkembangan khususnya inovasi 

pembelajaran. 

2) Guru sebagai anggota masyarakat harus pandai 

berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya. 

3) Guru sebagai pemimpin. 

4) Guru sebagai pengelola proses belajar mengajar yaitu 

guru perlu mempelajari berbagai metode pembelajaran 

dan situasi pendidikan dan pembelajaran, baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas.
40

 

Menurut Sardiman dalam buku Interaksi dan Motivasi 

Belajar Mengajar, peran guru yaitu sebagai berikut: 

1) Guru sebagai pengajar 

Guru membantu siswa belajar mengenai apa yang 

mereka tidak ketahui. 

2) Guru sebagai pendidik 
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Guru adalah guru yang menjadi tokoh atau panutan 

bagi siswa dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru 

harus memiliki standar kualitas pribadi yang meliputi 

tanggung jawab, disiplin, kemandirian dan juga 

berwibawa. 

3) Guru sebagai pembimbing 

Peran guru dalam hal ini yakni lebih menonjol. Guru 

harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan 

belajar siswa sesuai dengan tujuan yang mereka cita-

citakan. 

4) Guru sebagai penasehat 

Peran guru sebagai penasehat ini menjadi lebih 

penting. guru harus mampu mengarahkan kegiatan 

belajar siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

5) Guru sebagai penengah 

Peran guru sebagai penengah yaitu memberikan jalan 

keluar dari diskusi jika diskusi mengalami gangguan. 

6) Guru sebagai evaluator 

Guru berperan mengevaluasi atau menilai prestasi 

anak didik pada bidang akademis dan perilaku. 

7) Guru sebagai fasilitator 

Guru dalam hal ini berperan untuk memberikan 

fasilitas atau kemudahan pada proses pembelajaran, 

seperti menyediakan media pembelajaran dan memberi 

arahan bagaimana cara menggunakan media 

pembelajaran.
41

 

Tugas guru tidak ringan. Profesi guru harus 

berkaitan dengan panggilan jiwa sehingga guru dapat 

menunaikan tugas dan pekerjaannya dengan baik dan 

ikhlas. Hal ini sesuai dengan firmah Allah SWT yang 

berbunyi: 
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Artinya: 

 “Musa berkata kepada Khidhr, “Bolehkah 

aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan 

kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang 

telah diajarkan kepadamu?” (QS. Al-Kahfi:66)
42

 

Ayat di atas menjelaskan aspek pendidikan 

bahwa gurumemilik tugas untuk mendidik sesuai 

dengan yang diharapkan oleh agama, bangsa dan 

negara. Berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan 

di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran guru 

adalah guruyang mengarahkan dan memenuhi 

kebutuhan ilmu pengetahuan, sikap, dan perilaku pada 

siswa berdasarkan dengan nilai-nilai Islami.
43

 

Menurut Oemar Hamalik, guru memiliki 

beberapa tanggung jawab yakni:   

1) Tanggung jawab moral 

Setiap guru profesional berkewajiban menghayati dan 

mengamalkan Pancasila dan bertanggung jawab mewariskan 

moral Pancasila serta nilai-nilai UUD 1945 kepada generasi 

muda. Tanggung   jawab   ini   merupakan   tanggung   jawab   

moral   bagi   setiap   guru   di Indonesia.  Dalam kemampuan 

ini setiap guru harus memiliki kompetensi dalam bentuk 

kemampuan menghayati dan mengamalkanPancasila. 

2) Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah 

Guru bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 

pendidikan di sekolah dalam arti memberikan bimbingan dan 

pengajaran kepada para siswa.  Tanggung jawab ini 

direalisasikan dalam bentuk melaksanakan pembinaan 

kurikulum, menuntun para siswa belajar, membina 

pribadi,watak, dan jasmaniah siswa, menganalisis kesulitan 

belajar, serta menilai kemajuan belajar para siswa. 

3) Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan 
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Guru   profesional   tidak   dapat   melepaskan    

dirinya   dari   bidang   kehidupan masyarakat.  Di satu pihak, 

guru adalah warga dari masyarakat dan di pihak lain guru 

bertanggung jawab turut serta memajukan kehidupan 

masyarakat.  Guru turut bertanggung jawab memajukan 

persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyukseskan 

pembangunan nasional. Sehingga, guru harus menguasai dan 

memahami semua hal yang bertalian dengan kehidupan 

nasional misalnya tentang suku bangsa, adat istiadat, 

kebiasaan, norma-norma, kebutuhan, kondisi lingkungan, dan 

sebagainya. 

4) Tanggung jawab dalam bidang keilmuan guru 

Sebagai ilmuwan bertanggung jawab turut 

memajukan ilmu, terutama ilmu yang telah menjadi 

spesialisasinya.  Tanggung jawab ini dilaksanakan dalam 

bentuk mengadakan   penelitian   dan   pengembangan.   Guru   

harus   memiliki   kompetensi tentang cara mengadakan 

penelitian, seperti cara membuat desain penelitian, cara 

merumuskan masalah, cara menentukan alat pengumpulan 

data, cara mengadakan sampling, dan cara mengolah data 

dengan teknik statistik   yang sesuai.  Dan selanjutnya, guru 

harus   mampu   menyusun   laporan   hasil   penelitian   agar   

dapat disebarluaskan. 

B. Kedisiplinan Shalat Berjamaah 

1. Kedisiplinan  

a. Pengertian Kedisiplinan  

Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang 

berarti pendidikan atau pelatihan.
44

 Kata disiplin 

dalam bahasa Inggris "discipline" berasal dari kata 

Latin disciplus yang memiliki arti mengajar atau 

mengikuti pemimpin yang dihormati.
45

 Disiplin 
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berarti dengan percaya diri mengikuti aturan untuk 

mencapai tujuan. 

Tu`u mendefinisikan disiplin sebagai upaya untuk 

mematuhi dan mematuhi aturan, nilai, dan hukum 

yang berlaku yang muncul dari kesadaran diri bahwa 

kepatuhan berkontribusi pada kesejahteraan dan 

kesuksesan seseorang. Disiplin secara luas menurut 

Connie diartikan sebagai pengaruh yang membantu 

anak-anak memenuhi kebutuhan lingkungan mereka. 

Disiplin adalah keseimbangan antara kecenderungan 

dan keinginan individu untuk melakukan apa yang dia 

bisa atau ingin lakukan, menetapkan batasan peraturan 

yang diperlukan pada dirinya atau lingkungannya, 

baik dari orang lain atau untuk kondisi tertentu yang 

muncul dari kebutuhan untuk menjaga.
46

 Menurut 

Prijadarmanto, kedisiplinan adalah suatu keadaan 

yang diciptakan dan dibentuk melalui proses 

perbuatan yang menunjukkan nilai kepatuhan, 

ketaatan, kesetiaan, dan ketertiban.  

Disiplin menurut E. Mulyasa adalah keadaan 

tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam 

suatu organisasi lebih memilih untuk menaati 

peraturan yang ada.
47

 Ali Imran mendefinisikan 

disiplin siswa sebagai suatu keadaan yang tertib dan 

teratur yang dimiliki oleh siswa tanpa menimbulkan 

kerugian langsung atau tidak langsung yang 

merugikan siswa itu sendiri atau seluruh sekolah.
48

 

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin. Secara 

etimologis, kata disiplin berasal dari bahasa latin yang 

berarti perintah dan siswa. Jadi, disiplin sebagai 
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kesadaran untuk mentaati nilai, norma dan aturan 

yang berlaku dalam keluarga atau masyarakat.   

b. Tujuan Kedisiplinan 

Tujuan dari disiplin bukanlah untuk melarang atau 

memaksakan penindasan, tetapi untuk memberikan 

kebebasan dalam kendalinya. Di lain sisi, ketika dia 

menekankan berbagai larangan, dia bisa diancam, 

frustrasi, memberontak, bahkan ketakutan. Ini adalah 

gejala buruk bagi pertumbuhan seseorang.  

Menurut Gunarsa tujuan dari disiplin sebagai 

berikut: 

1. Mengerti tingkah laku yang baik dan buruk 

2. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat 

sesuatu tanpa merasa khawatir oleh hukuman 

3. Belajar mengendalikan diri untuk menjalankan 

kewajiban dan meninggalkan larangan-

larangannya 

Menurut Connie R. tentang pentingnya sekolah 

untuk penegakan peraturan yang terstruktur dan 

emosional yaitu sekolah yang menegakkan peraturan 

ketat tanpa memberikan kualitas emosional yang 

dibutuhkan untuk hubungan interpersonal antara 

guru dan siswa dan sesama siswa menciptakan 

kecemasan, ketakutan dan obsesi terhadap 

perkembangan anak. Di lain sisi, sekolah yang dapat 

menangani aturan dengan bersih berdasarkan 

hubungan guru-siswa dan kualitas emosional yang 

baik dari orang lain membantu siswa 

mengkoordinasikan dan mengontrol perilaku mereka 

dan memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin 

menghasilkan kepatuhan spontan kepada siswa 

sehingga siswa memahami kekurangan dan 

kelemahannya.
49
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c. Bentuk-Bentuk Kedisiplinan 

Kedisiplinan pada anak merupakan aspek utama 

Pendidikan dalam keluarga yang diemban oleh orang 

tua. Upaya orang tua sebagai gurudan pemimpin akan 

tercapai dengan baik apabila anak mampu mengontrol 

perilaku baik dalam moral, peraturan, tata tertib, adat 

dan kebudayaan. Kedisiplinan anak mempengaruhi 

perilakunya baik dalam keluarga, sekolah ataupun 

masyarakat. Kedisiplinan mencakup: 

a. Kedisiplinan di lingkungan rumah, seperti taqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melakukan 

kegiatan secara teratur, membantu orang tua 

dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, 

mematuhi tata tertib yang ada di dalam 

lingkungan keluarga. 

b. Kedisiplinan di lingkungan sekolah, seperti 

menaati tata tertib sekolah. 

c. Kedisiplinan di lingkungan masyarakat, seperti 

menaati rambu-rambu lalu lintas, hati-hati dala 

menggunakan barang milik orang lain, dan 

kesopanan dalam bertamu. 

d. Cara Menanamkan Kedisiplinan 

Disiplin tidak dapat dibangun dengan langsung. 

Dibutuhkan proses yang panjang agar kedisiplinan 

menjadi kebiasaan yang menempel kuat pada anak. 

Oleh karena itu, kedisiplinan perlu ditanamkan sejak 

dini. Tujuannya adalah untuk membimbing anak-anak 

untuk belajar hal-hal yang baik untuk tumbuh dewasa. 

Ketika disiplin ditanamkan sejak usia dini, mereka 

menjadikannya kebiasaan dan menjadikannya bagian 

dari diri mereka. Mengajarkan disiplin sejak dini 

didasarkan pada kenyataan bahwa disiplin memegang 

peranan yang sangat penting dalam mengarahkan 

kehidupan manusia untuk mencapai tujuannya. Tanpa 

disiplin, seseorang tidak dapat mengukur baik 

buruknya perilakunya. Oleh karena itu, disiplin sangat 
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penting dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Melalui 

sikap disiplin, seseorang menjadi lebih optimis dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penanaman 

disiplin, guru bertanggung jawab membimbing dan 

berbuat baik dengan keteladanan, kesabaran, kasih 

sayang, dan terutama kedisiplinan diri. Untuk 

melakukan ini, guru harus mampu :  

a. Membantu siswa mengembangkan pola 

perilaku untuk dirinya.  

b. Mendukung peningkatan standar perilaku 

siswa.  

c. Menggunakan implementasi aturan sebagai 

alat untuk menerapkan disiplin.  

Ali Imran, dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen Siswa Berbasis Sekolah” menjelaskan 

bahwa disiplin dibentuk oleh tiga konsep yang 

berbeda.  

1. Disiplin berdasarkan konsep otoriter. Menurut 

pandangan konseptual ini, siswa sekolah 

dikatakan sangat terlatih jika mau duduk diam 

di kelas dan memperhatikan penjelasan guru. 

Siswa harus menyetujui permintaan guru dan 

tidak dapat mengklaimnya. Oleh karena itu, 

siswa takut dan terpaksa mengikuti apa yang 

diinginkan guru. Misalnya ketika guru sedang 

mengajar, siswa diminta bersikap disiplin dan 

duduk tenang sembari memperhatikan 

penjelasan guru. Siswa wajib selalu siap 

ketika pembelajaran berlangsung dan siswa 

tidak boleh membantah meskipun hanya satu 

kali saja. Dengan demikian, guru diberikan 

keleluasaan untuk menekankan perilaku 

kedisplinan pada siswa dan itu wajib 

dilakukan guru supaya siswa takut dan 

terpaksa mengikuti seluruh perintahnya.  
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2. Disiplin berdasarkan konsep gerak bebas. 

Menurut konsep ini, siswa harus diberikan 

kebebasan sebanyak mungkin di kelas dan 

sekolah. Aturan sekolah telah dilonggarkan 

dan tidak perlu menahan siswa. Siswa dapat 

melakukan apa yang mereka anggap baik.  

3. Disiplin yang dibangun di atas konsep kontrol 

atau kebebasan yang bertanggung jawab. 

Disiplin ini memberikan kebebasan maksimal 

kepada siswa untuk melakukan apa saja, tetapi 

akibat dari perbuatan tersebut harus 

ditanggung oleh siswa. Menurut konsep ini, 

siswa memang diberikan kebebasan dengan 

syarat tidak menyalahgunakan apa yang telah 

diberikan. Oleh sebab itu, untuk 

meminimalisir kebebasan tersebut, siswa 

harus selalu diarahkan dan dibimbing untuk 

tidak terjerumus ke arah yang negatif. Disiplin 

ini menekankan pada kesadaran dan tanggung 

jawab. 

Menurut Ali Imran, ada tiga jenis alternatif atau 

metode untuk mengajarkan disiplin siswa yaitu 

sebagai berikut: 

1. Metode control external adalah metode yang 

menuntut disiplin siswa dikendalikan dari luar 

siswa. Dengan teknik control external ini, 

siswa terus-menerus dikenai tindakan 

disipliner dan harus diancam dengan ancaman 

dan penghargaan sesuai kebutuhan. Pelajar 

yang tidak disiplin terancam, tetapi pelajar 

yang sangat disiplin dihargai.  

2. Metode inner control atau internal control. 

Teknik ini bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melatih diri. 

Siswa menyadari pentingnya disiplin. Setelah 
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mencapai itu, ia introspeksi dan mencoba 

melatih dirinya sendiri.  

3. Metode cooperative control. Konsep ini 

terletak antara gurudan siswa dan harus 

bekerja sama untuk memperkuat disiplin. 

Guru dan siswa biasanya membuat perjanjian 

kontrak tertentu, termasuk aturan disiplin 

yang harus dipatuhi bersama. Sanksi terhadap 

pelanggar disiplin juga akan dipatuhi dan 

diambil secara bersama-sama.
50

  

Oleh karena itu, alternatif teknik pembiasaan 

disiplin siswa dilakukan dengan tiga cara. Pertama, 

teknik disiplin siswa dikendalikan dari luar diri siswa. 

Siswa selalu disuruh disiplin. Jika siswa tidak mau 

disiplin, mereka menghadapi sanksi atau hukuman 

yang membuat mereka takut untuk melakukannya 

lagi. Sementara itu, siswa diberi penghargaan karena 

memiliki kedisiplinan yang baik. Kedua, teknologi 

disiplin siswa bertujuan untuk menjadikan siswa 

disiplin diri. Siswa menyadari pentingnya disiplin 

ketika mereka sadar bahwa mereka secara tidak 

langsung mendisiplinkan. Ketika teknik ini dilakukan 

dengan baik, siswa akan lebih kuat daripada teknik 

external control. Ketiga, metode pendisiplinan bagi 

siswa harus bekerja sama dengan baik antara gurudan 

siswa agar dapat melaksanakan disiplin. Guru dan 

siswa mencapai kesepakatan berupa aturan disiplin 

yang harus dipatuhi bersama oleh guru dan siswa. 

Sangat penting untuk membuat pengaturan seperti itu 

sehingga gurudan siswa dapat bekerja sama dengan 

cara ini. Dalam suasana ini, para siswa merasa 

dihormati. 

Pada dasarnya ada dua dorongan yang 

mempengaruhi kedisplinan yaitu dorongan yang 
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datang dari dalam diri manusia yaitu dikarenakan 

adanya pengetahuan, kesadaran, keamanan untuk 

berbuat disiplin dan dorongan yang datang dari luar 

yaitu karena adanya perintah, larangan, pengawasan, 

pujian, ancaman, hukuman dan sebagainya. Jadi 

kedisiplinan akan terbentuk jika fator yang 

mendukung seperti adanya kemauan atau kesadaran 

dari siswa untuk berdisplin, pembiasaan kedisplinan 

yang dimulai dari dalam diri siswa, dan pembinaan 

disiplin guru dan wali murid yang bekerja sama 

mengontrol perilaku siswa dan adanya koordinasi dan 

komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, 

dan staf-staf lainnya.  

e. Fungsi Pembentukan Kedisiplinan 

Sangat penting untuk mengajarkan fungsi disiplin 

kepada siswa, karena disiplin merupakan prasyarat untuk 

membentuk sikap, perilaku, dan kehidupan disiplin. Fungsi 

disiplin menurut Tu`u dalam bukunya adalah:  

a. Menata kehidupan bersama  

Manusia adalah makhluk sosial, dan manusia 

tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam 

kehidupan bermasyarakat, manusia bukan hanya 

makhluk sosial, tetapi juga individu yang tidak dapat 

dipisahkan dari egonya sendiri, sehingga sering 

menimbulkan konflik antar teman sebaya, dan dalam 

masyarakat dapat terjadi konflik antar individu. Oleh 

karena itu, pentingnya disiplin untuk mengatur tata 

kehidupan manusia dalam suatu kelompok atau 

masyarakat tertentu. Sehingga hubungan antara satu 

individu dengan individu lainnya terjalin baik dan 

teratur.   

b. Membangun kepribadian  

Kepribadian adalah keseluruhan sifat perilaku 

gaya hidup seseorang yang tercermin dari 

penampilan, bahasa, dan perilakunya. Ada 

kepribadian yang berbeda antara satu orang dengan 
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orang lainnya. Lingkungan memiliki pengaruh yang 

besar terhadap kepribadian siswa. Ketika siswa 

mengembangkan kepribadiannya di lingkungan 

sekolah yang teratur, tertib, tenang dan damai sangat 

berperan penting dalam membangun kepribadian yang 

baik.   

c. Mengembangkan kepribadian yang baik  

Kepribadian yang baik harus dilatih bukan 

hanya karena dibangun sejak dini, tetapi juga karena 

kepribadian tidak berkembang dengan sendirinya. 

Kepribadian yang baik harus dilatih dan dibiasakan. 

Disiplin tidak berkembang dalam waktu singkat, 

tetapi dibentuk dalam satu proses yang panjang. 

d. Pemaksaan  

Fungsi disiplin secara pemaksaan berarti 

memaksa seseorang untuk mengikuti aturan-aturan 

yang berlaku di lingkungan. Disiplin seperti ini masih 

dangkal, tetapi dengan bantuan guru, pemaksaan, 

pembinaan, dan pelatihan disiplin seperti ini dapat 

menyadarkan siswa bahwa disiplin itu penting bagi 

mereka. Dari awalnya karena paksaan, sekarang dari 

terbentuk karena kesadaran diri. Disiplin ini juga 

diharapkan menjadi kebiasaan berpikir yang baik, 

positif dan bermakna serta berpandangan jauh ke 

depan.   

e. Hukuman  

Di sekolah, tentu saja memiliki aturan dan 

peraturan. Aturan ini menyangkut hal-hal positif yang 

perlu dilakukan siswa secara konsisten. Di lain sisi, 

ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggar aturan 

tersebut. Hukuman memegang peranan yang sangat 

penting karena dapat memotivasi dan menguatkan 

siswa untuk mematuhi peraturan yang ada karena 

sangat diragukan siswa akan mengikuti aturan yang 

telah ditetapkan tanpa hukuman meningkat.  
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f. Menciptakan lingkungan yang bermanfaat  

Tata tertib sekolah memiliki kemampuan 

untuk mendukung terselenggaranya proses dan 

kegiatan pendidikan serta menjamin agar berjalan 

dengan lancar. Hal ini akan tercapai dengan 

merancang peraturan sekolah yakni peraturan bagi 

guru-guru dan bagi para siswa serta peraturan-

peraturan lain yang dianggap perlu. Kemudian 

diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen. 

Dengan demikian, sekolah menjadi lingkungan 

pendidikan yang aman, tenang, tertib, dan teratur.
51

 

Menurut buku Mendidik Anak Dengan 

Cerdas oleh Mahmud Al-Khawa'awi dan Muhammad 

Said Mursi, bahwa pengasuhan membutuhkan disiplin 

dasar agar anak dapat mengendalikan diri, memahami 

dan menaati, mengetahui kewajiban dan hak yang 

harus dipenuhi, memahami apa yang harus dan tidak 

boleh dilakukan, dapat membedakan antara perilaku 

yang baik dan yang buruk dan dapat mengontrol 

keinginan dan melakukan sesuatu tanpa merasakan 

ancaman hukuman atau ketakutan. 
52

 

2. Shalat Berjamaah 

a. Pengertian Shalat Berjamaah 

Kata jama’ah memiliki makna yaitu sekelompok 

atau bersama-sama. Jadi, jama’ah adalah shalat yang 

dilakukan oleh lebih dari satu orang yang dilakukan 

secara bersama-sama dengan dipimin dengan 

seorang imam. Shalat berjamaah adalah shalat yang 

dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau 

lebih, dengan orang di depan sebagai imam dan 

orang di belakang sebagai makmum.  
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Hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkad. 

Sunnah muakkad yaitu amalan sunnah yang 

dilakukan untuk menyempurnakan suatu ibadah 

wajib dan dianjurkan untuk dilakukan sebab 

tingkatnya hampir mendekati ibadah wajib. Shalat 

berjamaah dilaksanakan minimal dua orang, namun 

semakin banyak yang ikut shalat berjamaah semakin 

baik.
53

 

b. Keutamaan Shalat Berjamaah  

Shalat berjama’ah memiliki keutamaan yang 

besar yaitu pahalanya 27 kali lipat dari pada shalat 

yang dikerjakan seorang diri atau munfarid. 

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi : 

                    

Artinya: 

“Dan masuklah kalian ke dalam agama islam 

dengan melaksanakan shalat dengan tata cara 

yang benar sebagaimana dibawa oleh Rasul 

Allah Muhammad SAW, dan tunaikanlah zakat 

yang diwajibkan sesuai dengan tuntunan 

syariat, dan jadilah kalian Bersama golongan 

orang-orang yang suka ruku’ dari umat-umat 

beliau SAW”.  (QS. Al-Baqarah:43)
54 

 

Di samping keutamaan itu, shalat jama’ah 

mempunyai arti sangat besar dalam kehidupan 

sosial. Shalat jama’ah melatih taat kepada Allah. 

Shalat jama’ah menanamkan rasa kebebasan, 

persaudaraan, dan persamaan.  
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1) Shalat jama’ah menanamkan rasa kebebasan 

rasa kebebasan terlatih, karena dalam 

mengerjakan shalat jama’ah merasa bebas 

shalat di masjid, bebas dari tradisi yang 

berlawanan dengan ajaran ibadah dan hanya 

dapat dilakukan terhadap Allah SWT.  

2) Shalat jama’ah menanamkan rasa 

persaudaraan. Rasa persaudaraan amat jelas 

terlukis, sebab masjid terbuka untuk seluruh 

umat siapapun suku dan bangsanya. Setiap 

muslim akan merasa bertemu dengan 

saudara-saudara seagama dalam shalat 

jama’ah. Mereka bersaudara, shalat 

dibelakang imam, bergerak Mengikuti 

imam, menghadap kearah kiblat, dan 

membaca surat-surat pendek yang ada di 

dalam Al-Qur’an. 

3) Shalat berjama’ah menanamkan rasa 

persamaan. Shalat berjamaah menumbuhkan 

rasa kesetaraan. Makmum berderet bershaf-

shaf, yang berpangkat, rakyat biasa, yang 

kaya, yang miskin, keturunan raja maupun 

rakyat kebanyakan semuanya berbaris, 

berbaur menjadi satu shaf, dan yang datang 

lebih dulu menempati shaf yang paling 

depan meskipun rakyat biasa dan yang 

datang kemudian menempati shaf belakang 

meskipun seorang raja atau presiden. Shaf 

yang depan tidak khusus untuk orang-orang 

besar, tetapi untuk siapa saja yang datang 

lebih dulu.
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c. Syarat-Syarat Shalat Berjama’ah 

Adapun syarat-syarat shalat berjama’ah adalah 

sebagai berikut : 

1) Menyengaja (niat) mengikuti imam. 

2) Mengetahui segala yang dikerjakan imam. 

Misalnya berpindahnya rukun satu ke 

rukun yang lainnya, baik mengetahuinya 

dengan cara melihat sendiri atau dengan 

mengetahui makamum yang ada di 

depannya.  

3) Jangan ada dinding yang menghalangi 

antara imam dan ma'mum, kecuali bagi 

perempuan di mesjid hendaklah dibatasi 

dengan kain, asal ada sebagian atau salah 

seorang yang mengetahui gerak gerik 

imam atau ma'mum yang dapat dikuti. 

4) Jangan mendahului imam dalam takbir, 

dan jangan pula mendahului atau 

melambatkan diri dua rukun fi'li (rukun 

perbuatan) 

5) Makmum berada di belakang imam. 

6) Jarak antara imam dan ma'mum atau antara 

ma'mum dan baris ma'mum yang terakhir 

tidak lebih dari 300 hasta. 

7) Shalat mamum harus sama dengan shalat 

imam. Misalnya sama-sama sholat zhuhur, 

qashar, jama' dan sebagainya.
56

 

d. Aturan dalam shalat berjama’ah 

1) Jika imam sudah bertakbir, segeralah 

diikuti. Akan tetapi, jangan 

mendahuluinya.  
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2) Hendaklah makmum memperhatikan 

bacaan imam dengan tenang dan janganlah 

membaca sesuatu kecuali surat Al-Fatihah.  

3) Makmum menyahuti dengan bacaan 

“aamiin” dengan nyaring.  

4) Janganlah sekali-kali mendahului imam di 

semua gerakan shalat  

5) Apabila makmum datang terlambat, 

berjalanlah dengan tenang (jangan lari) dan 

jangan terburu-buru.  

6) Jika makmum telah mendapati imam 

sedang shalat, maka segeralah bertakbir 

dan mengikuti apa yang dikerjakan imam. 

Janganlah dihitung rakaatnya, kecuali jika 

makmum sempat mengikuti ruku’ bersama 

imam.  

7) Jika imam melaksanakan kesalahan, 

hendaknya makmum laki-laki 

memperingatkan dengan mengucap 

“Subhanallah”, bagi makmum wanita 

dengan cara menepuk tangan.  

8) Apabila telah selesai shalat, janganlah 

segera pulang. Tetapi tetaplah duduk 

sambil berdzikir dan berdoa kepada Allah.  

9) Makmum yang akan meninggalkan tempat, 

janganlah sekali-kali melewati di depan 

orang yang sedang shalat.  

10) Sebagai seorang imam hendaknya jangan 

memanjangkan bacaannya, jika keadaan 

makmum sangat tidak merata.  

11) Bila shalat sudah selesai, hendaklah imam 

menghadap kearah makmum atau kearah 

orang yang ada disebelahnya kanannya.  
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3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Shalat Berjamaah 

Shalat adalah kewajiban bagi semua muslim, dan 

melaksanakan shalat diperlukan kedisplinan. Namun 

pada kenyataannya, ada pasang surut yang 

mempengaruhinya. Perilaku disiplin tidak berkembang 

dengan sendirinya, tetapi juga membutuhkan 

kepercayaan diri, latihan, kebiasaan, dan sanksi. Bagi 

siswa, disiplin belajar tidak akan terwujud kecuali 

mereka melakukannya. Siswa dilatih dalam belajar 

ketika mereka menyadari pentingnya belajar dalam 

kehidupan mereka. Awal terbentuknya tindakan disiplin 

siswa dimulai dari kehidupan keluarga. Penting untuk 

memulai dengan kebiasaan bangun pagi dan makan 

cukup pagi untuk membantu anak Anda terbiasa 

melakukan aktivitas tersebut secara rutin. Menurut Tu`u, 

faktor dominan yang berpengaruh dalam pembentukan 

disiplin terdiri dari empat bagian yaitu sebagai berikut: 

a. Kesadaran pada diri sendiri 

b. Keteladanan dari kedua orang tua 

c. Keteladanan dari guru 

d. Tekad diri sendiri 

e. Dampak positif dan negatif dari teman sebaya
57
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