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ABSTRAK
Nama

: Muhammad Faishal

NIM

: TP.161520

Judul Skripsi

: KEDISIPLINAN DOSEN DALAM PEMBELAJARAN

MAHASISWA JURUSAN PAI DI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
Absrtack
This thesis is motivated by the first existence of lecturers who are not timely
teaching. Secondly, the lecturer explained that it was not suitable for learning. Thirdly,
lecturers rarely attend lectures. The purpose of this study is to find out the discipline of
lecturers in PAI student learning. To find out the lecturers' steps in the learning process of
PAI students. To find out how the steps taken majors in disciplining lecturers in the PAI
department. The method used in this research is descriptive qualitative method, and the
type of research used is field research (field recearch).
Sources of data from this study consisted of primary data, namely: PAI students
semester IV class of 2018, secondary data, namely: school profiles and organizational
structure. While the data collection techniques used are observation and interviews, the
data that has been collected is then processed by data reduction, data presentation and
drawing conclusions. The results showed that lecturers were not fully disciplined in the
learning process so students complained of the lack of discipline of a lecturer in the
learning process for example such as the infrequent entry of lectures, if there are lecturers
who have not been disciplined then this will burden students who want to learn and will
hinder the achievements of these students in lectures. Both lecturers have different forms
of disciplinary attitude, as well as different rules in terms of discipline towards the
learning process implemented.
In an effort made by the Faculty in disciplining PAI lecturers, that is every time
Roster submission All lecturers are collected and reminded by the Faculty to carry out
their obligations and responsibilities as a lecturer, besides that the Faculty also has been
very strict with lecturers who are not Discipline or not carrying out their duties and
obligations as a lecturer will be given sanctions that are not given the opportunity to test
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and guide student thesis, then will reduce the number of SKS teaching lecturers, if the
number of credits is reduced it will have an impact on the Lecturer Performance Report
(LKD) it will impact on Lecturer Certification Allowance.
Abstrak
Skripsi ini dilatar belakangi oleh pertama adanya dosen yang kurang tepat waktu
mengajar. Kedua adanya dosen menjelaskan yang tidak sesuai pembelajaran. Ketiga
adanyanya dosen jarang menghadiri perkuliahan.
Tujuan penelitian ini adalah Untuk menggetahui sikap kedisiplinan dosen dalam
pembelajaran mahasiswa PAI.Untuk menggetahui langkah-langkah dosen dalam proses
pembelajaran mahasiswa PAI. Untuk mengetahui bagaimana langkah yang dilakukan
jurusan dalam mendisiplinkan dosen di jurusan PAI.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif,
dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field recearch). Sumber
data dari penelitian ini terdiri dari data primer yaitu: Mahasiswa PAI semester IV
angkatan 2018, data skunder yaitu: profil sekolah dan struktur organisasi. Sedangkan
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, data yang
telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum sepenuhnya dosen bersikap disiplin
di dalam proses pembelajaran sehingga para mahasiswa mengeluh dengan kurangnya
disiplin seorang dosen dalam proses pembelajaran contohnya seperti Jarang masuknya
Perkuliahan, jika ada dosen yang belum bersikap disiplin maka hal ini akan membebani
para mahasiswa yang ingin belajar dan akan menghambat prestasi yang diraih oleh
mahasiswa tersebut didalam perkuliahan. Kedua para dosen memiliki bentuk sikap displin
yang, serta aturan yang berbeda-beda dalam hal disiplin terhadap proses pembelajaran
yang dilaksanakan.
Dalam Upaya yang dilakukan oleh pihak Fakultas dalam mendisiplinkan para dosen PAI
yaitu setiap kali penyerahan Roster Semua dosen dikumpulkan serta diingatkan kembali
oleh pihak Fakultas untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang
dosen, selain itu juga pihak Fakultas juga sudah sangat tegas sekali terhadap dosen yang
tidak disiplin atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang dosen
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maka akan diberikan Sanksi yaitu tidak diberikan kesempatan untuk menguji dan
membimbing skripsi mahasiswa, kemudian akan mengurangi jumlah SKS mengajar
dosen, jika jumlah SKS itu dikurangi maka akan berdampak terhadap Laporan Kinerja
Dosen (LKD) itu akan berimbas terhadap Tunjangan Sertifikasi Dosen.
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jurursan PAI?
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam

kehidupan

dan

perkembangan

hidup

bangsa,

pendidikan

mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk menjamin perkembangan
hidup bangsa, karena pendidkan merupakan salah satu kekuatan sosial yang ikut
membentuk masa depan manusia. Lembaga pendidikan adalah salah satu harapan
besar bagi negera ini agar bisa bangkit dari keterpurukan dalam semua aspek
kehidupan. Dalam hal ini bangsa sangat mengharapkan lahirnya generasi muda
andalan yang berintelektual, berdisiplin, beriman, dan bertaqwa karena di pundak
merekalah kejayaan bangsa ini dipertaruhkan. Hal ini sesuai dengan tujuan
pendidikan Nasional dalam Undang.
Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 tahun
2003 yang merumuskan tujuan pendidikan sebagai berikut. Untuk meningkatkan
kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras,
tangguh, tanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan
rohani. Di samping itu juga, pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
Negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab.
Mengingat pendidikan selalu berkaitan dengan upaya pembinaan manusia,
maka pendidikan Nasional sangat bergantung pada unsur-unsur manusianya.
(Undang-Undang. Nomor 20 tahun 2003, SISDIKNAS) Dunia pendidikan untuk
mengembangkan unsur-unsur manusia tersebut maka yang paling menentukan
adalah kegiatan tenaga pendidik atau dosen. Menguasai asas-asas didaktik belum
merupakan suatu jaminan bahwa seseorang sudah termasuk kategori dosen yang
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2

baik. Mengajar itu sangat kompleks dan dipengaruhi oleh macam -macam faktor,
antara lain pribadi dosen itu sendiri, suasana kelas, hubungan antara manusia di
lingkungan UIN, keadaan sosial, dan organisasi kurikulum.
Dalam rangka membenahi rendahnya kualitas pembelajaran, maka peranan
dosen dalam proses belajar mengajar sangat menentukan. Oleh karena itu,
komponen-komponen yang ikut serta di dalamnya harus berperan sesuai dengan
fungsinya masing-masing.
Dosen merupakan salah satu sumber belajar yang utama dalam proses
belajar mengajar, yang ikut berperang dalam berusaha membentuk sumber daya
manusia

yang

berpotensi

di

bidang

pembangunan. Khususnya dalam

pembangunan manusia seutuhnya.
Oleh karena itu, maka dosen merupakan salah satu unsur di bidang
pendidikan

yang

harus

betul-betul melibatkan segala kemampuannya dan

kedudukannya sebagai tenaga profesional yang

sesuai

dengan

tuntutan

masyarakat, yang mana sekarang semakin berkembangg.
Dalam arti bahwa dalam diri dosen itu terletak tanggung jawab untuk
membawa mahasiswanya pada kedewasaan.
Yang mana telah dijelaskan oleh nabi besar Muhammad SAW mengenai
tanggung jawab
Artinya :
bersabda:

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap  ﷺDari Abdullah, Nabi

kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin
dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin
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atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita
adalah

pemimpin

atas

rumah

suaminya,

dan

ia

pun

akan

dimintai

pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia
juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah
pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. (H.R.
Bukhari: 4789)
Masalah kedisiplinan dosen dalam pembelajaran sesungguhnya telah
banyak dibicarakan oleh sebagian kalangan Mahasiswa khususnya Mahasiswa
jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Islam Negeri (UIN)
Sulthan Tahaha Saifuddin Jambi. Masih ada beberapa dosen yang kurang taat
akan kedisiplinan terhadap aturan kampus, maupun kurangnya kedisiplinan dosen
terhadap konsistensi terhadap waktu mengajar.
Meski tidak semua dosen yang kurang disiplin, akan tetapi ada beberapa
dosen yang kurang disiplin dalam pembelajaran. Itulah yang dikeluhkan sebagian
mahasiswa khususnya di jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Sebagian mahasiswa telah banyak menyadari bahwa kedisiplinan dosen
sangatlah penting bagaikan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh
anggota tubuh, jika bagian tubuh tidak dialirkan darah, maka bagian tubuh
tersebut dapat mati atau tidak bergerak. Karena mahasiswa sangat membutuhkan
dosen dan sangat membutuhkan dosen. Dosen merupakan salah satu peran
terpenting bagi Mahasiswa di kampus. Di antara peran dosen yang paling penting
bagi mahasiswa ialah suatu kedisiplinan dalam pembelajaran maupun kedisiplinan
dalam konsistensi dosen terhadap waktu. Dikarenakan waktu yang digunakan
dosen sangatlah amat berharga bagi mahasiswa, yang mana suatu ilmu yang
diberikan dosen.
Dosen adalah kunci mutu dan kemajuan sebuah perguruan tinggi.
Bangunan yang bagus dan fasilitas yang lengkap tidak ada artinya jika mutu dosen
rendah. Faktanya, mutu dosen di perguruan tinggi kita sangaylah rendah (Jejen
mushaf, 2016, 55)

4

Namun demikian, masih kerap ditemui dalam keseharian dunia kampus
dari kurangnya kesadaran dosen dengan kedisiplinan, seperti kurangnya
konsistensi terhadap waktu mengajar, menerangkan penjelasan yang tidak sesuai
materi pembelajaran, hal ini dapat dilihat pada keseharian keluhan mahasiswa di
kampus ketika terjadi kegiatan proses pembelajaran di kampus, tentu akan
berpengaruh bagi mahasiswa dari segi proses pembelajaran.

Artinya :
“Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Ajarilah olehmu
dan mudakanlah, jangan mempersulit, dan gembirakanlah jangan membuat
mereka lari, dan apabila seorang di antara kamu marah maka diamlah. (H.R
Ahmad dan Bukhori)”
Permasalahan seperti di atas terjadi pula di UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, bahwa ternyata secara umum mahasiswa dan mahasiswi di jurusan PAI
fakultas tarbiyah dan keguruan secara khusus masih cendrung mengeluhkan
kedisiplinan dosen dalam pembelajaran di kampus. Karena itu kedisiplinan dosen
dalam pembelajaran masih kurang memuaskan. Kebanyakan dari mahasiswa dan
mahasiswi hanya mengharapkan kedisiplinan dalam pembelajaran yang baik dari
dosen agar terciptanya suatu proses kenyamanan dalam proses pembelajaran di
kampus, keadaan tersebut, tentunya tidak lepas dari tanggung jawab dosen dalam
menciptakan suatu kenyamanan bagi mahasiswa.
Rapor merah pertama dosen adalah minimnya kehadiran mengajar di kelas
(kurang dari 16x pertemuan), meski sebagian kecil saja dari semester ke semester.
Karena factor tertentu ((Jejen mushaf, 2016, 61).
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Keberhasilan mahasiswa merupakan salah satu keberhasilan bagi dosen
dalam pembelajaran di kampus, karena posisi dosen di kampus lebih diharapkan
dapat

mengembangkan atau mencari alternatif

yang digunakan dalam

membimbing mahasiswa dalam pembelajaran, karena dosen merupakan peran
terpenting di kampus. Masing-masing mahasiswa mempunyai kelebihan dan
kekurangan tersendiri. Dengan judul ini, kedisiplinan dosen dalam pembelajaran
dapat diketahui.
Berdasarkan pengantar awal (grand tour) yang dilakukan peneliti di
Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi, terlihat bahwa, pertama adanya dosen yang kurang tepat
waktu mengajar. Kedua adanya dosen menjelaskan yang tidak sesuai
pembelajaran. Ketiga banyaknya dosen jarang menghadiri perkuliahan.
Berdasarkan pemikiran dan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik
untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Kedisiplinan Dosen Dalam
Pembelajaran Mahasiswa Jurusan PAI di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.”
B. Fokus Penelitian
Untuk mempermudah saya dalam menganalisis penelitian ini, maka
penelitian ini di fokuskan pada “Kedisiplinan Dosen Dalam Pembelajaran
Mahasiswa Jurusan PAI di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Angkatan 2018”, yang meliputi tujuan
dalam kedisiplinan dosen dalam pembelajaran mahasiswa PAI.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang di dikemukakan di atas, maka penelitian
akan difokuskan pada permasalahan tentang “Kedisiplinan Dosen Dalam
Pembelajaran Mahasiswa Jurusan PAI di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Angkatan 2018”.
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Adapun masalah yang akan penulis amati dalam penelitian ini dirumuskan
sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk sikap disiplin dosen dalam pembelejaran mahasiswa
PAI?
2. Apa Hambatan/Kendala didalam proses pembelajaran dijurusan PAI ?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak Prodi PAI dalam mendisiplinkan
para dosen PAI?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapaun tujuan penulis dalam melakukkan penelitian itu di antaranya:
1. Untuk menggetahui sikap kedisiplinan dosen dalam pembelajaran
mahasiswa PAI.
2. Untuk menggetahui Hambatan/Kendala di dalam proses pembelajaran
dijurusan PAI.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Prodi PAI dalam
mendisiplinkan dosen di jurusan PAI.
Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Manfaat teoritis
Diharapkan sebagai penambah khazanah ilmu pengetahuan dalam ilmu
pendidikan dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti
yang secara khusus mengkaji kinerja guru yang mempunyai kedudukan
sebagai pendidik , pengaruh motivasi guru, kedisiplinan guru serta kinerja
guru, dengan demikian maka guru harus menunjukkan kelakuan yang
layak sesuai harapan. Dari kinerja guru dituntut aspek etis, intelektual, dan
sosial yang lebih tinggi dibanding tuntutan aspek serupa pada non guru.

b. Manfaat praktis
Sebagai landasan utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang
berakhlakul karimah dan berkualitas
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1. Mengajak para dosen untuk memperhatikan pembelajaran
mahasiswa PAI di lingkungan Universitas Islam Negeri Jambi.
2. Mengetahui cara-cara efektif dalam menanggani akhlak siswa yang
rendah dalm dunia pendidikan
Memotivasi mahasiswa agar selalu berakhlak pada setiap guru dalam
pembelajaran di kelas.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Kedisiplinan
Pengertian

kedisiplinan

seperti

yang

dikutip

dari

Dalam

kamus

Purwodarminto istilah disiplin dari bahasa Inggris yaitu “dicipline” yang berarti
ketertiban,sedangkan Siswanto disiplin adalah suatu sikap menghormati,
menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku baik yang tertulis
maupun tidak tertulis serta sanggup menerima sanksi apabila melanggar tugas
wewenang yang diberikan.
Adapun arti kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati
semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan arti
kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai
dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak. Menurut Davis
disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh
pedoman-pedoman organisasi (Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1
No. 1, 2014, artikel 2).
Banyak pembinaan pendidikan dan bimbingan bagi sesama melalui berbagai
bentuk usaha, antara lain khusus bagi orang islam dapat ditempuh melalui
penerapan pendidikan disiplin dalam beribadah. Baik itu hubungannya dengan
Allah maupun hubungan antar sesama manusia. Disiplin adalah kepatuhan untuk
menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk
tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain,
disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa
pamrih.
Dalam ajaran Islam banyak ayat Al Qur‟an dan Hadist yang memerintahkan
disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
Dengan melaksanakan disiplin secara sempurna maka seorang muslim akan
menjadi seorang muslim yang bertanggung jawab dan murni.
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Dari hasil pembahasan diketahui adapun langkah-langkah yang harus
dilakukan dalam pendidikan disiplin adalah: pertama pembiasaan disiplin yang
dimulai oleh orang tua terhadap anak-anak sejak dini, kedua Pendidikan disiplin
harus mengikuti latihan-latihan dengan mengikuti norma yang berlaku dalam
masyarakat yakni norma agama, kesopanan, kesusilaan, adat dan kebiasaan dan
norma hukum, ketiga melalui contoh teladan yang diberikan oleh orang tua dan
guru sehingga anak atau siswa dapat mengikuti teladan dari orang tua atau guru
mereka. Keempat melalui pengalaman beragama yang menjadikan anak atau
siswa lebih dapat berdisiplin karena pengalaman agama telah merasuk ke dalam
hati dan jiwanya.( ejournal.unmuha.ac.id/index.php/pedagogik/article/view/418/
home, vol 2 no 2 (2015), sulastri).
Dalam rangka menyukseskan pendidikan karakter, guru harus mampu
menumbuhkan disiplin peserta didik, terutama disiplin diri self-dicipline. Guru
harus mampu membantu peserta didik mengambangkan pola prilakuknya,
meningkatkan standar prilakukanya, dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk
menegakan disiplin. Untuk mendisiplinkan peserta didik perlu dimulai dengan
prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yakni sikap demokratis,
sehingga peraturan disiplin perlu berpedoman pada hal tersebut, yakni dari, oleh
dan untuk peserta didik, sedangkan guru Tut Wuri Handayani. Di kutip dari
soelaeman mengemukakan bahwa guru berfungsi sebagai pengemban ketertiban,
yang patut ditiru, tetapi tidak diharapkan sikap otoriter.
Memperhatikan pendapat yang dikutip dari Reisman dan Payne, dapat
dikemukakan 9 strategi untuk mendisiplinkan peserta didik, sebagai berikut :
1. Konsep diri Self-Concept, strategi ini menekankan bahwa konsep-konsep
dari masing-masing individu merupakan factor penting setiap prilaku.
Untuk menumbuhkan konsep diri, guru disarankan bersikap empatik,
menerima,

hangat,

dan

terbuka,

sehingga

peserta

didik

dapat

mengeplorasikan pikiran dan perasaannya dalam memecahkan masalah.
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2. Keterampilan berkomunikasi communication skill, guru harus memiliki
keterampilan komunikasi yang efektif agar mampu menerima semua
perasaan dan mendorong timbulnya kepatuhan peserta didik.
3. Konsekuensi logis dan alami Natural nad logical consequencest, prilakuprilaku salah yang terjadi karena peserta didik telah mngembangkan
kepercayaan yang salah terhadap dirinya. Hal ini mendorong munculnya
prilaku-prilaku salah. Untuk itu guru disarankan : a) menunjukan secara
tepat tujuan prilaku yang salah, sehingga membantu peserta didi dalam
mengatasi prilakunya, b) memanfaatkan akibat-akibat logis dan alami dari
prilaku yang salah.
4. Klarifikasi nilai Values Clarification, strategi ini untuk membantu peserta
didik dalam menjawab pertanyaannya sendiri tentang nilai-nilai dan
membentuk system nilainya sendiri.
5. Analisis transaksional Transcational Analysis, disarankan agar guru
belajar sebagai orang dewasa, terutama apabila berhadapan dengan peserta
didik yang menghadapi masalah.
6. Terapi realitas Reality Therapy, sekolah harus berupaya mengurangi
kegagalan dan meningkatkan keterlibatan. Dalam hal ini guru harus
bersikap positif dan bertanggung jawab.
7. Disiplin yang terintegritas Assertive Discpline, metode ini menekannkan
pengendalian

penuh

oleh

guru

untuk

mengembangkan

dan

mempertahankan peraturan. Prinsip-prinsip modifikasi prilaku yang
sistematis diimplementasikan dikelas, termasuk pemenfaatan papan tulis
untuk menuliskan nama peserta didik yang berprilaku menyimpang.
8. Modifikasi prilaku Behavior Modification, prilaku salah yang disebabkan
oleh lingkungan, sebagai tindakan remidiasi. Sehubungan dengan hal
tersebut, dalam pembelajaran perlu dciptakan lingkungan yang kondusif.
9. Tantangan bagi disiplin Dare to Dicipline, guru diharapkan cekatan sangat
terorganisasi, dan dalam pengendalian yang tegas. Pendekatan ini
mengasumsikan bahwa peserta didik akan menghadapi berbagai
keterbatasan pada hari-hari pertama sekolah, dan guru perlu membiarkan
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mereka untuk mngetahui siapa yang berada dalam posisi sebagai
pemimpin.(mulyasa, 2016, 26-28)
2. Pembelajaran
Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik
agar dapat belajar dengan baik. Salah satu pengertian pembelajararan yang dikutip
dan dikemukakan oleh Gagne yaitu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar
yang bersifat internal. Lebih lanjut, Gagne mengemukakan teorinya lebih lengkap
dengan mengatakan bahwa pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan
belajar, situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan,
mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap
peristiwa belajar.
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan
yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan
pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan
kepercayaan pada peserta didik.
Di sisi lain pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan
pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks
pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi
pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga
dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek
psikomotor) seorang peserta didik, namun proses pengajaran ini memberi kesan
hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan
pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik.
Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan
kreatifitas pengajar. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan
pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada
keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui
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perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain
pembelajaran yang baik, ditunjang fasilitas yang memandai, ditambah dengan
kreatifitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar
(https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran_dalam_dunia_pendidikan)
Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar,
sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar (event of learning) yaitu
usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Perubahan Konsep
Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran tingkah laku dapat
terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan lingkunganya. Selanjutnya,
Gagne menjelaskan bahwa terjadinya perubahan tingkah laku tergantung pada dua
faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar.
Faktor dari dalam yang mempengaruhi belajar siswa adalah keadaan/kondisi
jasmani dan rohani siswa. Termasuk faktor jasmani/aspek fisiologis seperti tonus
(tegangan otot), kebugaran tubuh siswa, faktor rohaniah/faktor psikologis seperti
motivasi, tingkat kecerdasan, bakat dan sikap siswa. Faktor dari luar yang
mempengaruhi belajar siswa meliputi faktor lingkungan sosial dan non sosial,
termasuk faktor sosial seperti guru dan teman-teman sekolah, faktor non sosial
seperti gedung sekolah, letak geografis sekolah, lingkungan keluarga, cuaca dan
waktu belajar yang digunakan.
Sementara itu, seperti yang di kutup dari Chauhan mengatakan bahwa
pembelajaran adalah upaya dalam memberi perangsang (stimulus), bimbingan,
pengarahan dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar, lebih lanjut
Chauhan, mengungkapkan bahwa, ”learning is the process by which behavior (in
the broader sense) is or changed through practice or training.” (Belajar adalah
proses perubahan tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui
praktek atau latihan). Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu
dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan
psikomotor (Mayer, 2008: 7).
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Belajar memegang peranan penting dalam pembelajaran, karena dalam
pembelajaran terdapat peristiwa belajar dan peristiwa mengajar. Belajar adalah
aktivitas psychofisik yang ditimbulkan karena adanya aktivitas pembelajaran. Dari
beberapa definisi tentang belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah
proses berubahnya tingkah laku (change in behavior) yang disebabkan karena
pengalaman dan latihan. Pengalaman dan latihan adalah aktivitas guru sebagai
pebelajar dan aktivitas siswa/peserta didik sebagai pembelajar. Perubahan perilaku
tersebut dapat berupa mental maupun fisik. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat
aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar peserta didik, antara aktivitas
mengajar guru dan aktivitas
Yang mana telah Allah jelaskan dalam firmanya, sebagai berikut:

)34 :

(

ن
Artinya :
“maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu
tidak mengetahui” (An Nahl. 43)
Adapun hadist Nabi SAW, di antara lain sabdanya, yang artinya :
“ Barang siapa yang menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka di
anugrahi Allah kepadanya jalan kesurga. HR. Muslim dari Abi Hurairah”
(Terjemahan Ihya Ulumuddin, hal 57).
Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran belajar
peserta didik inilah yang sering disebut interaksi pembelajaran. Adapun
pengertian pembelajaran itu sendiri adalah kombinasi yang tersusun meliputi
unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling
mempengaruhi

untuk

mencapai

tujuan

pembelajaran.

Pengertian

lain

pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan

siswa dalam belajar, bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan,
ketrampilan dan sikap. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
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pembelajaran merupakan aktifitas interaksi edukatif antara guru dengan peserta
didik dengan didasari oleh adanya tujuan baik berupa pengetahuan, sikap maupun
ketrampilan.
Selanjutnya, berbicara tentang pembelajaran tidak akan sempurna jika tidak
membicarakan juga tentang mengajar itu sendiri. Defnisi mengajar banyak
dikemukakan para ahli dengan pengertian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut
disebabkan oleh perbedaan titik pandang terhadap makna dan hakikat mengajar
itu sendiri, ada yang menekankan dari segi peserta didik dan ada juga yang
menekankan dari segi pendidik.
Tentang mengajar yang mana Allah telah jelaskan dalam firmannya, sebagai
berikut :

Artinya

:

“Dan barangsiapa yang menyembunyikannya” (Al Baqarah . 283)
Ayat di atas juga di jelaskan oleh nabi Muhammad SAW, yang artinya :
“Tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang yang beilmu akan ilmu,
melainkan telah di ambilNya janji seperti yang di ambilNya kepada nabi-nabi,
bahwa mereka akan menerangkan ilmu itu kepada manusia dan tidak
menyembunyikannya, HR. Abu Na‟im dari Ibnu Mas‟ud” (Terjemahan Ihya
Ulumuddin, hal 63).
Perbedaan titik pandang tentang makna dan hakikat mengajar sebenarnya
terletak pada

sisi

otoritas pembelajar/guru/pendidik atau otoritas pada

pebelajar/siswa/peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. Proses belajar
mengajar konvensional umumnya berlangsung satu arah yang merupakan proses
transfer atau pengalihan pengetahuan, informasi, norma, nilai dan lain-lainya dari
seorang pendidik kepada peserta didik. Proses seperti ini dibangun di atas dasar
bahwa otoritas pembelajaran terletak di atas pembelajar/guru/pendidik. Cara
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pandang seperti ini sekarang mulai ditinggalkan, seiring dengan munculnya
kesadaran yang makin kuat di dunia pendidikan bahwa proses belajar mengajar
akan lebih efektif apabila peserta didik secara aktif berpartisipasi dalam proses
tersebut, peserta didik akan mengalami, menghayati, dan menarik pelajaran dari
pengalamanya yang akhirnya hasil belajar akan merupakan bagian dari diri,
perasaan, pemikiran dan pengamalannya. Proses tersebut berlangsung karena
peserta didik diberi otoritas untuk menentukan hasilnya sendiri. (Jurnal
Kependidikan, Vol. II No. 2 November 2014 34 )
3. Kebijakan
Istilah “Kebijakan Pendidikan” merupakan terjemahan dari “Education
Policy” yang berasal dari kata Education dan Policy. Kebijakan adalah
seperangkat aturan, seangkan pendidikan menunjukan kepada bidangnya. Jadi
kebijakan pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintah dalam
bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan public yang
mengatur khusus berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi
sumber serta pengaturan prilaku dalam ranah pendidikan. Kebijakan yang
dimaksud disini adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dan
pemerintah dalam upaya membengun satu system pendidikan, sesuai dengan
tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama (Abd. Majid, 2018, 9)
Implementasi kebijakan mengacu pada sistem pengelolaan urusan-urusan
publik

(Administrative

Governance).

Pengelolaan

urusan-urusan

publik

diwujudkan dalam bentuk Good Governance yang memerlukan adanya reformasi
kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan
menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur
maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi kelembagaan ini adalah masyarakat
umum (Dewan Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat misalnya2) sebagai
stakeholders, pemerintah atau negara sebagai eksekutif dan MPR-DPR/D sebagai
shareholders. Sedangkan reformasi manajemen sektor publik terkait dengan
perlunya digunakan model manajemen pemerintah yang baru atau terbarukan
(dinamis) yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tidak sekedar
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perubahan paradigma (worldview) namun juga perubahan manajemen/tata
kelola/administratif sehinga peran birokrasi berjalan sesuai harapan (Mujianto
Solichin, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015).
Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman
dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok
sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.
Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu
hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya
menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang
diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses
pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi
berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya
berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme
politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan
eksplisit.( https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan)
Kebijakan Pendidikan terdiri dari dua kata yaitu kebijakan (policy) dan
pendidikan (education) :
Kebijakan dapat diartikan sebagai: kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan;
atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak; pernyataan citacita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam
usaha mencapai sasaran; garis haluan
Pendidikan dapat diartikan sebagai hak asasi manusia, kunci pembangunan
berkelanjutan, dan perdamaian serta stabilitas dalam suatu negeri.
Kebijakan Pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan
langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan,
dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu
masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu
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Kebijakan Sekolah adalah kerja sama dan keputusan oleh individu atau
keinginan kelompok dengan kewenangan yang sah dari dewan sekolah, pengawas,
administrator sekolah atau komite sekolah dan tanggung jawab bagi kontrak
negosiasi
Kebijakan memiliki 3 sisi, antara lain:
-

Pertama, Tujuan kebijakan yang dilihat dari sisi tingkatan masyarakat
(Hakikat tujuan pendidikan yang universal).

-

Kedua, tujuan kebijakan yang dilihat dari sisi tingkatan politisi
(Sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkat
social yang berbeda).

-

Ketiga, Tujuan kebijakan yang dilihat dari sisi tingkatan ekonomi
(Kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang).

Prinsip-prinsip kebijakan dalam pendidikan :
-

Pertama, nilai nilai pendidikan harus mewarnai setiap kebijakan Negara
dalam berbagai bidang, seperti (ekonomi, social, perdagangan, dll)

-

Kedua, pendidikan harus terbebas dari intervensi kekuasaan dan konflik
kepentingan.

-

Ketiga, nilai-nilai pendidikan harus menjiwai system perpolitikan dan
prinsip penyelenggaraan Negara dan tata kelola pemerintahan.

-

Keempat, nilai-nilai pendidikan harus menjadi spirit yang menjiwai
kepribadian dan budaya bangsa yang menjunjung tinggi bhineka tunggal
ika.

-

Kelima, pendidikan harus menjadi gerda terdepan dari suatu proses
prubahan dan menjadi lokomotif perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Fungsi-fungsi kebijakan dalam pendidikan :
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-

Pertama, menyediakan akuntabilitas norma budaya menurut pemerintah
perlu ada dalam pendidikan.

-

Kedua, melambangkan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja
siswa dan guru.

-

Ketiga, pedoman untuk bertindak

-

Keempat, pembatas prilaku

-

Kelima, bantuan bagi pengambil keputusan
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Berdasarkan dengan judul yang penulis ambil, Kirk dan Miller dalam
Moleong mendefinisikan bahwa ”penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam
ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan
pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang
tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. (Lexy J Moleong, 2011: 3)
Metode deskriptif juga dapat didefinisikan sebagai suatu metode dalam meneliti
status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai upaya untuk
memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan, karena sifatnya
menggunakan penekatan analisis deskriptif. Dengan kata lain penelitian ini
berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan yang sedang berlangsung
berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan kemudian
dianalisis beradasarkan variable yang satu dengan lainnya sebagai upaya untuk
memberikan gambaran tentang Kedisiplinan Dosen Dalam Pembelajaran
Mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Pemilihan metode ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama,
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan
kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat
hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan
lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan
terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Lexy J Moleong, 2011: 5)
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B. Setting dan Subjek Penelitian
1.

Setting Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, atas berbagai pertimbangan;
banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi pada kedisplinan dosen dalam
pembelejaran mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Subjek Penelitian
Atas berbagai pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas maka yang
akan dijadikan sebagai informan (Subjek penelitian) ini adalah:
a) Prodi Jurusan PAI di fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
b) Mahasiswa PAI angkatan 2018.
Adapun teknik pengambilan sample dan informan dalam penelitian ini
menggunakan cara snow ball sampling. Snow ball sampling adalah “proses
penyebaran sample yang seibarat bola salju, yang mulanya kecil, kemudian
semakin membesar dalam proses “Bergulir menggelindir”. (Sanafiah Faisal, 1990:
38) Sebagai subjek utama yaitu kedisiplinan dosen di UIN STS Jambi. Adapun
sebagai sumber informasi untuk memperoleh data tentang realita permasalahan
dalam pemebelajaran mahasiswa PAI.
3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
utama melalui observasi dan wawancara di lapangan. Sedangkan data sekunder
yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur-literatur serta sumber-sumber lain
yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan kata lain data sekunder dapat
diperoleh dari sumber kedua berupa dokumentasi serta peristiwa yang bersifat
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lisan atau tulisan. Data sekunder ini digunakan sebagai data pelengkap atau data
pendukung dari data primer.
1)

Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti

kepada sumbernya, tanpa adanya perantara. (Mukhtar, 2010: 86) Yakni
data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan pengamatan
(observasi) terhadap perkembangan permasalahan kedisiplinan dosen
dalam pembelejaran mahasiswa PAI di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2)

Data Sekunder
Data sekunder ialah data yang bukan diusahakan sendiri

pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari dokumentasi (profil sekolah
dan struktur organisasi) atau publikasi lainnya. (Mukhtar, 2010: 90) Data
sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi yang meliputi
profil Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
b. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari
mana data diperoleh. (Suharsimi Arikunto, 2002: 207) Sedangkan menurut
Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana
data-data diperoleh. (Suharsimi Arikunto, 2002: 106) Sumber data yaitu berbentuk
perkataan maupun tindakan, yang didapat melalui wawancara. Sumber data
peristiwa (situasi) yang didapat melalui observasi. Dan sumber data dari dokumen
didapat dari instansi terkait. “menurut Lofland sumber data utama dalam
penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain.(Jam‟an Satori, 2009: 105)
Sumber data di sini merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu :

22

a.

Sumber data berupa manusia, yakni Ketua Prodi, dan Para Mahasiswa di
jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

b.

Sumber data berupa suasana, dan kondisi di jurusan PAI Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.

c.

Sumber data berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan, arsip
dokumentasi resmi yang berhubungan dengan keberadaan mahasiswa,
baik jumlah mahasiswa, dan bentuk aktifitas para mahasiswa di jurursan
PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.

C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkan
data/fakta yang terjadi pada subjek penelitian untuk memperoleh data yang valid.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode
observasi, wawancara, dokumentasi.

1.

Metode Observasi

Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung, (Lexy J
Moleong, 2011: 125) Metode ini dilakukan dengan jalan terjun langsung kedalam
lingkungan dimana penelitian itu dilakukan disertai dengan pencatatan terhadap
hal-hal yang muncul terkait dengan informasi data yang dibutuhkan. Penulis
menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung data yang ada di
lapangan, terutama tentang data yang ada di jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Metode ini
digunakan untuk mengungkapkan data yang mana secara langsung dapat
mengamati hal-hal yang berhubungan dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan
di lingkungan sekitar.
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Langkah-langkah yang dilakukan:
a)

Mengamati kedisiplinan dosen dalam pembelajaran mahasiswa PAI
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.

b) Mengamati bentuk pelaksanaan dan kegiatan yang dilakukan dosen
dalam pembelajaran mahsiswa PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
c)

Memperhatikan

tanggapan

mahasiswa

terhadap

permasalahan

kedisiplinan dosen dalam pembelajaran mahasiswa PAI Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
d) Memperhatikan metode yang dilakukan dosen dalam meningkatkan
disiplin mahasiswa PAI fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
e)

Memperhatikan kebijkan dosen terhadap sikap atau tingkah laku
mahasiswa PAI fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2.

Metode Wawancara / interview

“interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam
percakapan yang bertujuan memperoleh informasi”(Nasution, 2006: 113) Metode
wawancara ini penulis lakukan untuk mengambil data, dengan mengadakan tanya
jawab secara langsung dengan responden dan mendengarkan langsung serta
mencatat dengan teliti apa yang diterangkan oleh responden, Metode ini
digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari beberapa sumber data yang
bersangkutan yaitu, para dosen dan mahasiswa sekitar. Sebelum penulis
melalukan wawancara, penulis sudah mempersiapkan seperangkat pertanyaan
yang berkaitan dengan penelitian.
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Adapun datanya meliputi:
a) Metode yang digunakan dosen dalam bentuk pelaksanaan dan kegiatan
dalam pembelajaran mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi..
b) Cara yang digunakan dosen dalam meningkatkan kedisiplinan dalam
pembelejaran mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
c) Upaya-upaya

dosen

dalam

pembelajaan mahasiswa

PAI

meningkatkan
Fakultas

kedisiplinan

Tarbiyah

dan

dalam

Keguruan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
d) Sejauh mana pencapaian yang diperoleh dari bentuk kedisiplinan yang
digunakan.
Interview ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka dibedakan menjadi:
a. Interview bebas (inguided interview) dimana

pewancara

bebas

menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan
dikumpulkan.
b.

Interview terpimpin (guided interview) yaitu interview yang dilakukan
oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan
terperinci seperti, yang dimaksud dalam interview terstruktur.

c.

Interview bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan
interview terpimpin. (Suharsimi Arikunto, 2002: 132)

3.

Metode Dokumentasi
Metode Dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap hal-hal

seluk beluk penelitian baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
prasasti, majalah, agenda dan lain sebagainya. (Sugiono, 2012: 138) Data
tersebut antara lain :
1) Historis dan geografis
2) Struktur Organisasi
3) Keadaan masyarakat
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4) Keadaan sarana dan prasarana.
D. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini yang akan di analisis adalah melalui pendekatan
kualitatif dengan menggunakan cara deduktif. Deduktif adalah suatu proses
berfikir dengan mengemukakan permasalahan yang bersifat umum kemudian
dibahas kepada permasalahan yang bersifat khusus. Analisis data meliputi :
a) Reduksi Data
“Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang
tersedia dari dri berbagai sumber yaitu dari wawancara, observasi, dan
dokumentasi”.(Jam‟an Satori, 2009: 219) Setelah dibaca, dipelajari, maka
langkah selanjutnya adalah reduksi data.
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data-data kasar yang
muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan
selama penelitian berlangsung.
b) Penyajian data
Setelah melalui reduksi data langkah selanjutnya dalam analisa data
adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan
peneliti melalukan penarikan kesimpulan.
c) Verifikasi / penarikan kesimpulan
Setelah data terkumpul direduksi yang selanjutnya disajikan. Maka
langkah terakhir dalam penganalisa data adalah menarik kesimpulan atau
verifikasi dan analisanya menggunakan analisa model interaktif, artinya
analisa ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama
tersebut.
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E. Uji Keterpercayaan Data (Trushwortnines)
Untuk menetapkan keterpercayaan data, maka diperlukan tehnik pemeriksaan.
Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, ada beberapa
tehnik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan temuan, diantaranya :
1.

Perpanjang keikutsertaan
Perpanjang keikutsertaan dalam artian memperpanjang waktu di

lapangan sehingga kejenuhan pengumpilan data tercapai. Jika hal ini
dilakukan maka membatasi membatasi gangguan dari dampak peneliti pada
konteks, membatasikekeliruan peneliti, dan mengkonpensasikan pengaruh
dari kejadian atau peristiwa yang memiliki pengaruh sesaat. Perpanjangan
waktu di lapangan akan memungkinkan penungkatan derajat kepercayaan
data yang dikumpul. (Sugiono, 2012: 219)
2.

Ketekunan Pengamatan
Ketekunan dalam pengamatan berarti menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang
sedang dicari dan kemudian memusatkan diri terhadap hal-hal tersebut secara
rinci berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. (Sugiono,
2012: 99) Hal ini diharapkan dapat mengurangi distorsi data yang timbul
akibat peneliti terburu-buru dalam menilai suatu persoalaan, ataupun
kesalahan responden yang vtidak benar dalam memberikan informasi.
3.

Triangulasi
Trianggulasi merupakan teknik pemerikasaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu diluar data pokok. Untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu, terdapat empat macam teknik
pemerikasaan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori. (Lexy J
Moleong, 2011: 178)
Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
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b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikatakannya secara pribadi
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, dan orang
berpendidikan.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
F. Jadwal Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, mulai dari Agustus
2019 sampai Januari 2020, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Jadwal Penelitian
Tahun 2020
No

Kegiatan

Januari
1 2 3 4

1

Seminar proposal

2

Izin atau

Februari
1 2

Maret

3 4

1 2 3 4

x x

x x

x x x x

x

x

April
1 2

Mei

3 4 1 2

x

perintah

x

riset
3

Pelaksanaan riset

4

Konsultasi

kepada

x x x

x

X

dosen pembimbing
5

Penggandaan

X

skripsi
6

Munaqasah

dan

x

perbaikan
7

Penggandaan

X

3

4
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skripsi

dan

penyampaian
skripsi kepada tim
Penguji

dan

Fakultas
Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Historis dan Geografis
Lahirnya fakultas tarbiyah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak
terlepas dari sejarah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan perkembangan
agama islam serta lembaga pendidikan islam di propinsi Jambi. fakultas tarbiyah
IAIN STS Jambi berdiri tidak terlepas dari yayasan perguruan tinggi Al-Ma‟arif
yang pada tahun 1965 telah memiliki fakultas tarbiyah dan ushuluddin di
kotamadya Jambi. Untuk memenuhi keinginan masyarakat, para ulama dan
pemerintah daerah tingkat I Jambi tersebut, fakultas tarbiyah dan ushuluddin AlMa‟arif dan fakultas Syari‟ah Muhammadiyah K erinci diusulkan untuk menjadi
fakultas di lingkungan IAIN Jambi.

Hal ini dilakukan karena berdasarkan ketetapan MPR Nomor: 11 tahun
1960 dan peraturan menteri agama nomor 5 tahun 1963, bahwa suatu IAIN
minimal harus memiliki 3 (tiga) fakultas. Pada tanggal 30 September 1965 dengan
surat keputusan gubernur Nomor: 18 tahun 1965, terbentuklah panitia persiapan
pembukaan IAIN Jambi. Panitia tersebut disetujui oleh menteri agama dengan
surat keputusan nomor: 83 tahun 1965 tanggal 22 November 1965. Setelah
melalui beberapa tahapan perjuangan panitia persiapan pembukaan IAIN Jambi,
maka pada akhirnya menteri agama menyetujui berdirinya IAIN dengan Surat
Keputusan Nomor: 84 tahun 1967 tanggal 27 Juli 1967.

Berdasarkan surat keputusan menteri agama tersebut, pada tanggal 8
September 1967 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1387 Hijriah
diresmikanlah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin oleh menteri agama, Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri, dengan personalia sebagai berikut :
-

Rektor, H.A. Manap, Gubernur KDH Tingkat I Jambi.
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-

Dekan Fakultas Syari‟ah, H.M.O. Bafadhal.

-

Dekan Fakultas Tarbiyah, Drs. Z. Azuan.

-

Dekan Fakultas Ushuluddin, K.H.A. Qadir Ibrahim.

-

Dekan Fakultas Syari‟ah Kerinci, A. R. Dayah.

Kemudian setelah keluar SK Menteri Agama Nomor : 69 tahun 1982
tanggal 27 Juli 1982, fakultas yang ada di lingkungan IAIN Sulthan Thaha
Saifuddin ditingkatkan statusnya dari fakultas muda menjadi fakultas madya.
Fakultas tersebut telah diperkenankan menyelenggarakan perkuliahan tingkat
doktoral.
Dalam periode selanjutnya, dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat
luas, Fakultas Tarbiyah IAIN STS Jambi terus mengadakan berbagai
pengembangan dalam bidang akademik, terutama terkait dengan mendirikan
program studi umum. Hal itu diwujudkan dalam bebera pa tahap yaitu sebagai
berikut:
1. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha
Saifuddin (STS) Jambi pada tahun akademik 1983/1984 atas prakarsa pimpinan
Fakultas antara lain Drs. Amir Faisol, M.Ed., Drs. Usman Abu Bakar, Drs.
Muntholib SM., Drs. Mukhtar Damsyah, membuka Program Sarjana Muda Tadris
(Bahasa Inggris, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris). Program ini tidak berjalan lama,
dan hanya melahirkan sarjana muda (BA) pada tahun akademik 1986/1987,
1987/1988. Pada tahun akademik 1988/1989 program ini dimerger (digabung) ke
jurusan pendidikan agama Islam (PAI). Mahasiswa yang belum menyelesaikan
program Sarjana Muda dikonversi ke Jurusan PAI. Sedangkan mahasiswa yang
telah menyelesaikan program sarjana muda melanjutkan ke Program S.1 jurusan
PAI. Hal ini atas kebijakan rektor IAIN STS Jambi, Dr. H. M. Chatib Quzwain.
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2. Sejak tahun akademik 1999/2000 diterima mahasiswa baru dan diurus
izin penyelenggaraan program studi pada Direktorat Jen deral Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dan usaha tersebut berhasil
baik dengan terbitnya surat keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama
Islam Nomor: DJ.II/240/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Penyelenggaraan
Program Studi pada Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
untuk jurusan Tadris dengan program studi:

a. Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam
b. Program Studi Tadris Matematika
c. Program Studi Tadris Bahasa Inggris

Sampai saat ini dengan memiliki niat dan semangat yang tinggi, akhirnya
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi telah memiliki 9
jurusan/program

studi,

yaitu;

Jurusan/Prodi

Pendidikan

Agama

Islam,

Kependidikan Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Matematika,
Biologi, Fisika, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Jurusan
Pendidikan Islam Anak Usia Dini.
Selain itu juga, fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi dalam
perkembangannya banyak mendapat kepercayaan dari Pemerintah, khususnya
Kementerian Agama RI untuk menyelenggarakan berbagai program peningkatan
bidang pendidikan, seperti penyelenggaraan program kualifikasi, program Dual
Mode System (DMS), program sertifikasi guru, dan lain sebagainya. Berikut
struktur organisasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan(https/ftk.uinjambi.ac.id).

Program Studi Pendidikan Agama Islam
1.

Historis Jurusan PAI
Program Studi (PS)

: Pendidikan Agama Islam

Fakultas

: Tarbiyah dan Keguruan
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Jurusan

: Pendidikan Agama Islam

Perguruan Tinggi

: UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi

Bulan & Tahun

: Agustus-1982

Penyelenggaraan PS Pertama Kali

: Agustus 1982

Nomor SK Pendirian PS

: 69 Tahun 1982

Tanggal SK

: 27 Juli 1982

Pejabat Penandatanganan SK

: Menteri Agama RI

2. Filosofi
Filosofi jurusan PAI ialah Sebagai bagian integral dari Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi, jurusan pendidikan agama
islam bertekad menjadi “Integralisasi Praktis dan Teknisi Pendidikan
Islam” sebagai filosofi penyelenggaraan dan pengembangan Jurusan
Pendidikan Agama Islam (Dokumentasi, PAI, 2020)
3. Visi
Visi Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai pusat kajian
dan pengembangan ilmu keterampilan Pendidikan Agama Islam yang
memiliki Keunggulan kempetitif, inovatif, dan esponsif pada tahun 2020
(Dukumentasi, PAI, 2020)
4. Misi
Misi jurusan PAI ialah :
a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan
pendidik pendidikan agama islam di sekolah/ madrasah.
b. Melaksanakan penelitian dalam pendidikan agama islam.
c. Melaksanakan pengabdian dalam bidang pendidikan agama islam
d. Melaksanakan peningkatan mutu pendidik pendidikan agama islam
e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan Tri
Dharma perguruan tinggi, terutama di bidang pendidikan agama
islam (Dokumentasi, PAI, 2020)
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5. Tujuan Tujuan
Umum

a. Tujuan umum Jurusan PAI adalah menghasilkan sarjana Pendidikan
Agama

Islam

yang

memiliki

wawasan

luas,

mampu

mengembangkan dan menjalankan tugas-tugas kependidikan secara
professional demi kemajuan bangsa(Dokumentasi, PAI, 2020)..

Tujuan Khusus Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)
b. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan
pendidik pendidikan agama islam di sekolah/ madrasah.
c. Melaksanakan penelitian dalam pendidikan agama islam.
d. Melaksanakan pengabdian dalam bidang pendidikan agama islam
e. Melaksanakan peningkatan mutu pendidik pendidikan agama islam
f. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan Tri
Dharma perguruan tinggi, terutama di bidang pendidikan agama
islam(Dokumentasi, PAI, 2020).
Terlihat dari Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan di jurusan PAI di
atas bahwa yang paling penting adalah Menghasilkan serta mewujudkan
manusia muslim yang memiliki kematangan integritas, spiritual,
emosional, intelektual dan fisikal secara kreatif dan dinamis. Dengan
menghasilkan

guru

Pendidikan

Agama

Islam

yang

Profesional,

berakhlakul karimah, dinamis, dan mampu mengelola keadministrasian
sekolah, serta fungsi-fungsi pengawasan /supervisor pendidikan dan
pembelajaran.
Struktur Organisasi Lembaga Jurusan PAI
Lembaga perguruan tinggi sebagai penyelenggara organisasi kerja,
diselenggarakan

secara

sistematis,

terpimpin

dan

terarah

serta

dilaksanakan untuk menciptakan proses yang terarah pada tujuan yang
diharapkan.
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Berikut Gambar Struktur Organisasi Lembaga Jurusan PAI:

Struktur Organisasi Lembaga Jurusan PAI
Ketua Jurusan PAI
Muhklis, S.Ag, M.Pd.I

Sekretaris Jurusan PAI
Habib Muhammad, S.Ag, M.Ag
Staff Jurusan PAI
Ahmad Syukron Prasaja, M.Sc.

Yudi Kurniawan, M.Pd.

DOSEN PAI

MAHASISWA
(Dokumentasi, PAI, 2020).
6. Keadaan Jurusan PAI FITK IAIN STS JAMBI
a. Ketua Prodi
Nama dan Gelar

: Mukhlis, S.Ag, M.Pd

Pendidikan terakhir

: S2

Jurusan/Ijazah

: MPI

Lama Menjabat Di jurusan PAI

: +/- 3 Tahun

b. Keadaan Dosen Semester VI dan Karyawan Jurusan PAI
Berikut Tabel Keadaan Dosen Semester IV
No

Nama

NIK

1.

Prof. H. Dr. Ahmad Syukri, Ss, M.Ag

1967102119950310012021106701

2.

Dr. Drs. M. Rafiq, M.Ag

1958123119860310542031125809
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3.

Dr. H. Kemas Imron Rosadi, M. Pd

1969111719940110012017116901

4.

Dra. Hj. Khadijah, M.Pd

1955050319810320022003055501

5.

Drs. H. Kasful Anwar. M.Ag

1964031219920310012012036403

6.

Dra. H. Nurazmy Aziz, M.pd.I

1955060519830320032050655021

7.

Dr. Djisman Aziz, M.HI

1956020519820310122005025601

8.

Dra. Latifah Adnan, M.HI

1956082219810320012022085601

10.

Drs. H. Ahmad Madani, M.Pd.I

195510051982031003

11.

Drs. Costantin, M.Ag

1957123119850310252031125710

12.

Dra. Hasnidar Karim, M.Pd.I

1957062519830320032025065701

13.

Iskandar, S.Ag, M.Pd, M.Si, Ph.D

1975122420091210012024127502

14.

Dra. Dewi Hasanah, M.Ag

1970071119940320032011077004

15.

Dr. Jaya, S.Ag, M.Pd

1970080220000310022002087004

16.

Nasir, S.Ag, M.Fil.I

1970102219980310022022107001

18.

Drs. Dailami Julis, M.Pd.I

195708131991031001201308572

19.

Dra, Siti Asiah, M.Pd.I

1961121919910320022019126101

20.

Dr. Tuti Indriyani, S.Ag, M.Pd.I

1975011020090120062010017503

21.

Rapiko, M.Pd.I

197810032008012007

22.

Hindun, S.Ag, M.Pd.I

1971010919970320022009017102

23.

Habib Muhammad, S.Ag, M.Ag

1969111419940110012014116903

24.

Elly Surraya, S.Ag, M.Pd

1969102119950320022021106902

25.

Nispi Syahbani, S.Ag, M.Pd.I

1978082020110110052020087801

27.

Yudi Kurniawan, S.Pd, M.Pd

1989111120190310015201118902

28.

Dr. H. M. Hurmaini, M.Pd

1964061719940210012017066401

Tabel Keadaan Dosen Semester IV (Dokumentasi, PAI, 2020).
Dari data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
Dari data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Kualifikasi Pendidikan Dosen di Jurusan PAI Semester IV Angkatan 2018
yang bergelar Professor sebanyak 1 orang, berpendidikan S3 sebanyak 7
orang, pendidikan S2 sebanyak 18 orang.
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2) Dari data di atas dapat dilihat bahwa Jurusan PAI memiliki ketua 1 orang,
Seketaris Jurusan PAI 1 orang, serta 2 orang Staf Jurusan PAI.

c. Keadaan Mahasiswa Jurusan PAI Semester IV ANGKATAN 2018
Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Agama Islam

Negeri SulthanThahaSaifuddin Jambi, pada semester IV terdiri dari 10
lokal , yaitu Lokal PAI A, Lokal PAI B, lokal PAI C, dan Lokal PAI D,
Lokal PAI E, Lokal PAI F, Lokal PAI G, Lokal PAI H, Lokal PAI I, Lokal
PAI J Adapun jumlah siswa yang ada di tempat tersebut tergambar pada
tabel IV. 2 berikut ini:
Berikut Tabel Keadaan Mahasiswa Jurusan PAI
NO

Semester
Lokal

Total

1.

PAI IV A

28

2.

PAI IV B

30

3.

PAI IV C

34

4.

PAI IV D

32

5.

PAI IV E

31

6.

PAI IV F

30

7.

PAI IV G

30

8.

PAI IV H

27

9.

PAI IV I

29

10.

PAI IV J

30

JUMLAH

301

Tabel Keadaan Mahasiswa Jurusan PAI (Dokumentasi, PAI, 2020)
Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa, banyaknya mahasiswa
Semester IV Angkatan 2018 yang berminat untuk memilih Perkuliahan
hingga saat ini 2020 di Jurusan PAI FITK 301 orang.
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d. Keadaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan fasilitas yang dimaksud adalah alat-alat yang berkenaan
untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada Jurusan
Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN
STS Jambi.
a) Gedung Jurusan PAI
b) Ruang Jurusan Pai
c) Ruang perpustakaan Jurusan Infocus
d) DVD
e) PC.Kom
f) OHP
g) Tape Recorder
h) Camera Digital
i) Wareless
j) Laptop
k) AC
(Dokumentasi, PAI, 2020)

e. Kegiatan Praktikum Rutin yang dilaksanakan Jurusan PAI per
Semester.
1. Praktikum Khutbah Jum‟at, Khutbah 2 Hari Raya dan Khutbah
Istisqo‟ untuk Semester I.
2. Praktikum Penyelenggaraan Jenazah, untuk Semester II.
3. Praktikum Tahlil dan Kultum, untuk Semester III.
4. Praktikum Qiroatul Qur‟an, untuk Semester IV.
5. Praktikum Sholat dan Al-Barjanzi, untuk Semester V.
6. Praktikum Manasik Haji, untuk Semester VI.
f. Kegiatan Rutin Mahasiswa Jurusan PAI.
1. PAI CUP : Dilaksanakan sebelum Proses Perkuliahan di Mulai.
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2. FORMASI (Forum Mahasiswa Silaturrahmi) : merupakan ajang
perpisahan Semester 6 dan juga merupakan ajang pembekalan bagi
mahasiswa Semester 6 yang akan menghadapi KUKERTA (Kuliah
Kerja Nyata) dan PKM (Praktek Kompetensi Mengajar).
3. MAKRAB (Masa Ke Akraban) : Dilaksanakan pada saat Awal masuk
Perkuliahan, tujuannya adalah agar seluruh Mahasiswa Baru bisa
saling Mengenal dengan Mahasiswa lainnya.

B. Temuan Khusus dan Pembahasan

1. Bentuk sikap disiplin dosen dalam pembelajaran mahasiswa di
Jurusan PAI Semester IV Angkatan 2018
Disiplin menggambarkan sikap mental yang tercermin dalam
tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan
atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma, dan kaidah yang
berlaku. Pada dasarnya disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan
kehidupan belajar dan mengajar yang teratur serta mencintai dan
menghargai pekerjaanya. Disiplin merupakan proses pendidikan dan
pelatihan yang memadai, untuk itu dosen memerlukan pemahaman tentang
landasan ilmu kependidikan sebab saat ini terjadi erosi sopan santun dan
erosi disiplin.
Kedisiplinan seorang Dosen adalah sikap penuh kerelaan dalam
mematuhi semua aturan dan norma yang ada dalam menjalankan tugasnya
sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak didiknya.
Karena bagaimanapun seorang dosen atau ketenaga kependidikan,
merupakan cermin bagi peserta didiknya dalam sikap atau teladan, dan
sikap disiplin dosen akan memberikan warna terhadap hasil pendidikan
yang jauh lebih baik (id.m.wikipedia.org/wik).
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Begitu juga di Jurusan PAI Semester 4 Angkatan 2018 FTK UIN
STS Jambi para dosen yang mengajar haruslah memiliki sikap disiplin
dalam setiap kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan ataupun
disiplin dalam memberikan penilaian yang objekif terhadap mahasiswa
yang benar-benar sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut, hal
tersebut berdampak pada prestasi yang dicapai oleh para mahasiswa
jurusan PAI Semester 4 Angkatan 2018 FTK UIN STS Jambi.
Mengenai

Kedisiplinan Dosen dalam

proses pembelajaran

mahasiswa jurusan PAI semester 4 Angkatan 2018 UIN STS Jambi diatas
berikut ini wawancara penulis dengan Ketua Jurusan PAI tentang kondisi
serta kinerja para dosen PAI yang mengajar pada Semester 4 Angkatan
2018 mengatakan bahwa:
“Berdasarkan Data Absensi Dikelas saya melihat sebagian para
dosen yang mengajar dijurusan PAI Semester 4 Angkatan 2018
memang sudah melaksanakan tugas secara profesional dan
proporsional artinya dari segi kehadiran mereka sudah sangat
memenuhi target dihitung dari mulai perkuliahan kemudian kita
juga melacak ke catatan absensi kemudian sebaran materi yang
diajarkan juga sudah sangat memenuhi apa yang diharapkan sesuai
dengan SAP nya masing-masing”(Wawancara, Ketua Prodi, 2020).
Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Menurut Ketua
Jurusan PAI, kinerja sebagian para dosen yang mengajar dijurusan PAI
Semester IV sudah melaksanakan tugasnya secara profesional dan
proporsional dari segi kehadiran mereka juga sudah memenuhi target, serta
sebaran materi yang diajarkan juga sudah memenuhi apa yang diharapkan
sesuai dengan SAP nya masing-masing.
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Sikap Disiplin para Dosen PAI didalam proses pembelajaran
Berikutnya wawancara yang disampaikan oleh pihak Kosma PAI
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J terhadap sikap disiplin para dosen PAI yang
mengatakan bahwa:
“Menurut Kosma PAI IV A Hanya Sebagian kecil dari dosen yang
mengajar dilokal PAI IV A yang masih belum maksimal dalam hal
bersikap Displin, ada juga sebagian dosen yang sudah bersikap
disiplin di dalam proses pembelajaran. Menurut Kosma PAI IV A
sikap dosen PAI yang bersikap disiplin itu seperti tepat waktu
dalam hal proses perkuliahan, adapun dosen yang masih belum
disiplin itu dalam hal waktu mengajar sebagian dosen yang masih
sering terlambat masuk perkuliahan sehingga dosen tersebut
mengambil jam mata kuliah yang selanjutnya, untuk dosen yang
sangat disiplin adalah ibu khadijah yang mengajarkan materi
bahasa arab yang mana ibu khadijah salah satu dosen senior akan
tetapi tidak pernah tidak mengajar, beliau selalu datang lebih
awal”(Wawancara, Alfin Pernanda Haidar, 20 Februari, 2020)
Hal yang senada dikatakan oleh pihak Kosma PAI IV B,
mengatakan bahwa:
“Sebagian dosen sudah bersikap disiplin, dan sebagian kecil dari
dosen saja yang masih belum bersikap disiplin didalam proses
pembelajaran. Adapun menurut Kosma PAI IV B dosen yang
belum bersikap disiplin itu dalam hal jarangnya masuk dosen
dalam perkuliahan, pemberian tugas yang terlalu banyak, sehingga
pada waktu menjelang ujian para dosen tersebut menambah waktu
jam mata kuliah, seharusnya dosen yang rajin itu bisa
memanfaatkan semaksimal mungkin waktu perkuliahan yang ada,
dari banyaknya dosen yang mengajar di jurusan PAI dosen yang
salah satu paling disiplin adalah ibu khadijah” (Wawancara, M.
Rezza Padillah, 20 Februari, 2020)
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Hal yang sama pula dikatakan oleh Kosma PAI IV C, mengatakan
bahwa:
“Sebagian dosen yang mengajar dilokal PAI IV C sudah bersikap
disiplin dan masih ada beberapa dosen yang tidak bersikap disiplin
didalam proses pembelajaran, ketidak kedisiplinan sebagian para
dosen yang mengajar disini dalam hal seringnya terlambat dan
jarangnya masuk perkuliahan dapat berpengaruh dalam proses
pembelajaran, dengan adanya hal itu mahasiswa merasa terbebani
atas sikap dosen yang kurang displin dalam waktu mengajar
sehingga dapat menghambat prestasi yang ingin dicapai oleh
mahasiswa PAI, dosen yang sangat disiplin adalah pak dailami
julis, pak mukhtar karena beliau sangat jeli ketika menyampaikan
materi dan sangat mudah untuk dipahami”(Wawancara, Deny
Panduwinata, 20 Februari, 2020)
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV D,
Mengatakan bahwa:
“Menurut Kosma PAI VI D bahwa didalam kedisiplinan seorang
dosen masih ada dosen yang belum bersikap disiplin, adapun dosen
yang bersikap disiplin disini menurut kosma PAI VI D bahwa
dosen yang memang mengikuti alur artinya semua pelajaran harus
disesuaikan dengan prosedur, target dan silabus yang telah ada,
kemudian untuk dosen yang belum disiplin dalam hal waktu
mengajar, ada sebagian dosen yang jarang masuk perkuliahan,
sehingga para dosen yang seperti itu menyarankan kepada para
mahasiswa untuk bisa mengejar target pertemuan perkuliahan yang
belum terpenuhi, jadi para mahasiswa tersebut merasa terbebani
dengan hal itu. Dikarenakan apabila pertemuan tersebut belum
terpenuhi dan belum sesuai target maka mahasiswa tidak dapat
melaksanakan Ujian Akhir Semester, dosen yang sangat disiplin
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adalah pak afriansyah, pak ahmad madani karena bapak ini salah
satu dosen yang cepat menanggapi pertanyaan mahasiswa dengan
baik serta sering di iringi dengan gurauan” (Wawancara, Ali
Akbar, 20 Februari, 2020).
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV E,
Mengatakan bahwa:
“Tidak semua dosen konsisten atau tepat waktu dalam mengajar,
dalam

kedisiplinan

terhadap

waktu

dosen

sudah

cukup

memuaskan, hanya saja dosen yang itu itu saja yang selalu disiplin
terhadap waktu mengajar, hanya sebagian kecil yang kurang
disiplin terhadap waktu, dan biasanya jika dosen yang berhalangan
datang, dosen biasanya menganti hari atau menganti waktu yang
tertinggal agar dapat mengejar materi yan tertinggal, pak Kasful
Anwar salah satu dosen yang sangat disiplin dan menerangkan
sesuai materi dengan diselingi candaaan ” (Wawancara, Ali Amin,
20 Februari 2020)
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV F, Mengatakan
bahwa:
“Dosen kurang memperhatikan waktu mengajar, hingga ada
sebagian beberapa dosen yang masuknya terlambat, keluarnya
lebih awal, hampir semua dosen juga selalu menjelaskan materi
yang tertinggal di waktu yang lain untuk mengejar target
perkuliahan, dan semua dosen menjelaskan materi dengan cukup
jelas bagi mahasiswa yang di ajarkannya, jika ada dosen yang di
hari mengajar tidak masuk atau belum datang, biasanya mahasiswa
menghubungi dosen yang bersangkutan, dosen yang selalu disiplin
ibu Tuti Indriyani, dikarenakan ibu ini selalu mengajar dengan
waktu pas, penjelasan yang sangat rinci” (Wawancara, Ody
Amdani, 20, Februari, 2020)
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Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV G,
Mengatakan bahwa:
Ada beberapa dosen yang selalu disiplin da nada pula sebagian
dosen yang kurang disiplin terhadap waktu, da nada juga dosen
yang berhalangan hadir karena beberapa sebab, dan mulai dari
semester 1 hingga semester saat ini belum ada dosen yang
menjelaskan dengan tidak sesuai materi, dan biasanya dosen yang
mengejar materi yang tertinggal hanya menjelaskan materi yang
penting-pentingnya saja, dosen yang sangat disiplin adalah pak
afriansyah karena bapak tersebut memiliki sifat yang ramah, jarang
terlambat, dan selalu menjelaskan materi dengan sangat jelas, dan
sangat mudah dipahami oleh mahasiswa, dan dosen yang sangat
disiplin lainya adalah pak padli habibi karena bapak ini mampu
memberikan keleluasaan berfikir bagi mahasiswa, dan bapak ini
selalu membawa pertanyaan mahasiswa yang tidak bisa di jawab,
dan selalu di jawab di pertemuan selanjutnya”(Wawancara,
Rudianto, 20 Februari 2020).
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV H ,
Mengatakan bahwa:
“ Rata-rata dosen dalam mengajar sudah cukup disiplin, hanya
keterlambatan dosen yang sering membuat mahasiswa jenuh untuk
menunggu, biasanya dosen terlambat datang karena terjebak macet,
ada juga yang terlambat karena habis rapat/pertemuan, banyak
dosen yang mengejar ketertinggalan materi di lain waktu, ada juga
dosen yang habis materi tepat waktu, dosen yang sangat disiplin
adalah ibu dewi hasanah, ibu tuti indriyani, pak khairul azhar, dan
pak kompri, beliau semua salah satu dosen yang tidak suka mainmain, dan harus serius dalam belajar” (Wawancara, Angga
Wiyantoro, 20 Februari 2020)
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Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV I ,
Mengatakan bahwa:
“ Dosen yang pernah mengajar di kelas PAI I semuany
menjelaskan dengan materi yang cukup jelas dan mudah untuk di
pahami dan semuanya sudah cukup disiplin mengenai waktu, dan
selalu menghubungin kosma jika sedang behalangan datang atau
jika terlambat, hampir semua dosen mengejar target dalam 1
semester 16x pertemuan, jika sudah diperkirakan tidak sampai
biasanya dosen mencari waktu pengganti untuk menhabiskan
materi pembelajaran, dosen yang cukup disiplin adalah pak
afriansyah”(Wawancara, Wahyu Hidayat, 20 Februari 2020).
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV J ,
Mengatakan bahwa:
“Hampir 90% dosen sudah disiplin, hanya beberapa dosen yang
belum disiplin terhadap waktu belajar, dan tidak semua materi
yang tertinggal di jelaskan oleh dosen, hanya materi yang cukup
penting saja yang dijelaskan oleh dosen, dosen yang cukup disiplin
adalah ibu tuti indriyani dan ibu dewi hasanah” (Wawancara,
Abdus Somad, 20 Fberuari 2020)
Dari hasil wawancara dengan para kosma terhadap sikap disiplin
para dosen PAI di atas dapat dipahami bahwa, Hampir semua kosma PAI
semester VI A,B,C,D.E,F,G,H,I,J mengatakan hal yang sama yaitu
sebagian dosen sudah bersikap disiplin didalam proses pembelajaran dan
sebagian dosen lagi belum bersikap disiplin, jika ada dosen yang belum
bersikap disiplin maka hal ini akan membebani para mahasiswa yang ingin
belajar dan akan menghambat prestasi yang diraih oleh mahasiswa tersebut
didalam perkuliahan (Observasi, PAI, 24 Februari, 2020)
a.

Memotivasi dosen dalam meningkatkan kedisiplinan.
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Selanjutnya masalah Motivasi yang diberikan Oleh Ketua Jurusan
PAI, seperti apa Motivasi yang bapak lakukan dalam meningkatkan
disiplin para dosen PAI, berikut ini wawancara dengan Ketua Jurusan PAI:
“Secara tersistematis tidak ada yang kami lakukan, hanya saja
kadang-kadang sifatnya Parsial, kalau ada dosen yang targetnya
belum terpenuhi segera kita hubungi dan kita ingatkan kepada
Dosen tersebut agar target yang di harapkan bisa tercapai, apabila
target tidak bisa terpenuhi maka dosen tersebut tidak akan bisa
melaksanakan proses Ujian Akhir Semester terhadap Mahasiswa
Jurusan PAI, jadi dalam Hal memberikan Motivasi kepada para
Dosen PAI lebih banyak bersifat Persuasif“ (Wawancara, Ketua
Prodi, 24 Februari 2020)
Dari hasil Wawancara diatas memberikan pemahaman bahwa
Motivasi yang diberikan oleh Ketua Jurusan PAI dalam meningkatkan
disiplin para Dosen PAI yaitu bersifat Persuasif (Pendekatan Secara
Individu), maksudnya dengan cara mengingatkan kepada para dosen PAI
tehadap target pembelajaran yang harus dicapai, apabila target tersebut
belum terpenuhi maka dosen yang bersangkutan tidak akan bisa
melaksanakan proses Ujian Akhir Semester pada lokal yang di ajarkan.
b. Harapan Ketua Jurusan PAI dan para dosen PAI
Wawancara berikutnya yaitu harapan bapak (Ketua Jurusan PAI)
kedepannya terhadap kinerja para dosen PAI yang telah bersikap disiplin,
berikut hasil wawancara dengan ketua jurusan PAI:
“Tentu kita berharap sekali kedepannya para dosen PAI
mengerjakan tugas dan kewajibannya berdasarkan aturan yang
telah ditetapkan, saya berharap juga dosen PAI kedepannya
mempunyai SAP, kemudian semuanya punya bahan ajar yang
sesuai dengan Materi, kemudian juga disiplin terhadap waktu, jadi
tidak ada mengubah-ubah waktu perkuliahan, apalagi memindah-
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mindahkan tempat perkuliahan, jadi itu yang diharapkan agar
Dosen PAI kedepannya bisa lebih baik lagi” (Wawancara, Ketua
Prodi, 24, februari 2020)
Hasil wawancara diatas, dapat kita pahami bahwa harapan Ketua
Jurusan PAI kedepannya terhadap para dosen kedepannya yaitu semoga
para dosen yang mengajar di PAI bisa melaksanakan tugas dan
kewajibannya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, berharap juga
kedepannya para dosen mempunyai SAP, memiliki bahan ajar yang sesuai
dengan materi yang diajarkan, yang paling penting ialah dosen bisa
bersikap disiplin terhadap waktu, jadi tidak mengubah-ubah waktu
perkuliahan, dan tidak memindah-mindah tempat perkuliahan.
2. Hambatan/Kendala didalam proses pembelajaran dijurusan PAI Semester
IV Angkatan 2018.
Selanjutnya masalah Kendala atau Hambatan yang ditemui Oleh
Ketua Jurusan PAI di dalam proses mendisiplinkan para dosen PAI
Semester IV, berikut ini wawancara dengan Ketua Jurusan PAI:
“Kalau dalam konteks proses pembelajaran di kelas hampir tidak
kita temukan kendala, karena memang dosen sudah tahu persisi
paham betul apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka,
kalaupun ada tidak begitu signifikan tapi secara prinsip tidak ada
kendala-kendala yang ditemui”(Wawancara, Ketua Prodi PAI, 24
Februari 2020)
Hasil Wawancara diatas dapat memberikan pemahaman bahwa
Kendala atau Hambatan yang ditemui Oleh pihak Ketua Jurusan PAI di
dalam proses mendisiplinkan para dosen PAI Semester VI secara prinsip
hampir tidak ditemukan kendala tersebut, karena para dosen sudah
mengetahui serta paham sekali apa yang menjadi kewajiban-kewajiban
dari seorang dosen, dan kalaupun ada hal demikian tidak begitu signifikan.

47

Wawancara selanjutnya kepada para Kosma PAI Semester IV
angkatan 2018, tentang Hambatan/Kendala yang dihadapi dalam proses
Pembelajaran di lokal, Berikut ini wawancara dengan Kosma PAI:
“Menurut Kosma Lokal PAI IV A kendala atau hambatan yang
dihadapi dalam proses pembelajaran yaitu hanya ada salah satu
dosen yang mengajar menggunakan lokal lain yang sedang
berlangsung proses pembelajaran tidak menggunakan lokal yang
sudah ada dikarenakan dosen tersebut sedang sakit maka tidak bisa
naik tangga, sehingga proses pembelajaran tersebut sedikit
terhambat akibat menunggu giliran lokal yang sedang dipakai oleh
dosen lainnya” (Wawancara, Alfin Pernanda Haidar, 20 Februari
2020).
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV B ,
Mengatakan bahwa:
“Menurut Kosma Lokal PAI VI B kendala atau hambatan yang
ditemui didalam proses pembelajaran yaitu ada sebagian dosen
yang jarang masuk kemudian memberikan banyak tugas, sehingga
mahasiswa merasa tidak mengerti dan belum memahami dengan
tugas yang diberikan oleh dosen tersebut dikarenakan dosen jarang
masuk dan penjelasan materi yang disampaikan pun belum begitu
jelas dimengerti oleh mahasiswa, maka mahasiswa tersebut merasa
kebingungan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen
yang bersangkutan. Kemudian hambatan yang lainnya yaitu ada
sebagian dosen yang ketika tidak bisa menghadiri perkuliahan
seharusnya memberikan informasi jikalau tiba bisa masuk
perkuliahan kepada Kosma atau mahasiswa yang lainnya, tetapi
dosen tersebut susah untuk dihubungi sehingga mahasiswa pada
akhirnya merasa kecewa dan merasa buang-buang waktu saja
kekampus jauh-jauh tetapi dosen tersebut tidak ada memberikan
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informasi lebih awal ketika dosen tidak bisa menghadiri
perkuliahan pada hari itu”(Wawancara, M. Rezza Padillah,
20Februari 2020).
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV C ,
Mengatakan bahwa:
“Menurut Kosma Lokal PAI IV C kendala atau hambatan yang
ditemui dalam proses pembelajaran yaitu sebagian dosen ada yang
jarang masuk perkuliahan kemudian karena jarang masuk
perkuliahan maka ketika dosen tersebut masuk pada saat itu para
sebagaian dosen yang lainnya sudah pada tutup kuliah, jadi
mahasiswa merasa dibebani dengan tugas-tugas serta penambahan
waktu perkuliahan, yang seharusnya sudah tidak ada perkuliahan
lagi”(Wawancara, Deny Panduwinata, 20 Februari 2020)
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV D ,
Mengatakan bahwa:
“Menurut Kosma Lokal PAI D mengatakan tidak ada ditemui Halhal yang menjadi kendala atau hambatan didalam proses
pembelajaran, hanya saja dari kami sebagai mahasiswa yang masih
ada sebagian dari kami yang melakukan kesalahan terhadap dosen
yang bersangkutan didalam proses pembelajaran. Misalkan mebuat
dosen marah ketika proses pembelajaran berlangsung, hanya itu
saja

selebihnya

tidak

ada

kendala

atau

hambatan

yang

lain”(Wawancara, Ali Akbar, 20 Februari 2020)
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV E ,
Mengatakan bahwa:
“Menurut Kosma Lokal PAI E, kendala dan hambatan didalam
proses pembelajaran adanya dosen yang tidak datang di hari
pembelajaran dan dosen yang bersangkutan ingin menganti waktu
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belajar di hari sabtu/minggu, sedangkan di hari sabtu/ minggu
banyak mahasiswa yang ingin memanfaatjan waktu libur untuk
pulang kampng yang di mulai pulang di hari jum‟at sore hingga
minggu

sore,

karena

dosen

yang

bersangkutan

meminta

sabtu/minggu untuk menganti jamnya yang kosong jadinya waktu
mahasiswa untuk pulang kampung pun tertunda”(Wawancara, Ali
Amin 20 februari 2020).
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV F ,
Mengatakan bahwa:
“Menurut Kosma Lokal PAI F, kendala dan hambatan dalam
proses pembelajran, adanya dosen yang menjelaskan diluar materi,
hingga membuat suasana belajar menjadi bingung, yang materinya
apa, yang dijelaskan apa, karena jauh meleceng dari materi yang
bersangkutan”(Wawancara, Ody Amdani, 20 Februari 2020)
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV G

,

Mengatakan bahwa:
“Menurut Kosma Lokal PAI G, kendala dan hambatan di dalam
proses pembelajaran adalah adanya dosen yang sering datang
terlambat, yang membuat jam belajar menjadi sedikit, menjadi
tidak puas dalam membahas materi, sebenarnya banyak yang ingin
di tanyakan kepada dosen yang bersangkutan tentang yang tidak di
ketahui, apalgi jika materi yang di ajarkan materi yang cukup
menarik untuk di bahas”(Wawancara, Rudianto, 20 februari 2020).
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV H ,
Mengatakan bahwa:
“Menurut Kosma Lokal PAI H, Kendala dan hambatan di dalam
proses pembelajaran seringnya terjadi macet di jalan yang
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menyebabkan beberapa dosen dan mahasiswa yang ingin belajar
terlambat, ini lah kendala dan hambatan terbesar yang di alami oleh
mahasiswa dan dosen”(Wawancara, Angga Wiyantoro, 20 februari
2020)
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV I ,
Mengatakan bahwa:
“Mneurut Kosma Lokal PAI I, kendala dan hambatan di dalam
proses pembelajaran, adanya dosen meminta ganti jam yang mana
dosen yang bersangkutan tidak bisa masuk dalam pembelajaran,
dan padahal jam tersebut telah di isi oleh dosen yang lain, itu
kendala dan hambatan yang sering terjadi”(Wawancara, Wahyu
Hidayat, 20 februari 2020)
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV J ,
Mengatakan bahwa:
“Mneurut Kosma Lokal PAI I, kendala dan hambatan di dalam
proses pembelajaran yang sering terjadi, ialah seringnya kelas yang
seharusnya di pakai oleh Lokal PAI I di pakai oleh kelas lain, yang
mana kelas lain menganti jam sehingga Lokal PAI I tidak bisa
mengunkan kelas tersebut, padahal dosen yang akan mengajar di
Lokal

PAI

I

sudah

datang

dan

sudah

siap

untuk

mengajar”(Wawancara, Abdus somad, 20 februari 2020).
Dari hasil wawancara dengan para kosma dilokal PAI terhadap
Kendala atau Hambatan yang dihadapi dalam proses Pembelajaran,
wawancara di atas dapat dipahami bahwa, Hampir semua kosma PAI
semester IV A,B,C,D,E,F,G,H,I,J mengatakan kendala atau hambatan yang
dihadapi itu ada yang sama ada pula yang berbeda-beda, maka kita dapat
mengambil kesimpulan bahwa dari beberapa penjelasan para Kosma
dilokal PAI Semester IV A,B,C,D,E,F,G,H,I,J tentang Kendala atau
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Hambatan yang dihadapi yaitu masih ada sebagian dosen yang jarang
masuk didalam perkuliahan sehingga mahasiswa merasa terbebani dengan
tugas-tugas dan mahasiswa juga merasa tidak mengerti dan belum
memahami dengan tugas yang diberikan oleh dosen tersebut dikarenakan
dosen jarang masuk dan penjelasan materi yang disampaikan pun belum
begitu jelas dimengerti oleh mahasiswa serta penambahan waktu
perkuliahan, yang seharusnya sudah tidak ada perkuliahan, hingga
pergantian jam.
a. Komunikasi Para Kosma dengan para Dosen yang mengajar dilokal
PAI Semester VI
Wawancara selanjutnya kepada para Kosma PAI Semester IV
angkatan 2018, tentang Komunikasi para Kosma dengan para Dosen yang
mengajar dilokal PAI Semester VI, Berikut ini wawancara dengan para
Kosma PAI Semester IV:
Menurut Kosma Lokal PAI A , terhadap komunikasi dengan para
dosen, yaitu:
“Menurut Kosma Lokal PAI IV A terhadap Komunikasi yang
dijalani dengan dosen hampir seluruhnya dosen ketika dihubungi
merespon dengan baik dan lancar-lancar saja, tapi ada salah satu
dosen yang susah untuk dihubungi ketika ingin diberitahu jam
perkuliahan serta tidak ada respon dari dosen tersebut, sehingga
ketika mahasiswa itu kekampus dan berharap dosen tersebut datang
ternyata sampai dikampus dosen tersebut tidak hadir dalam
perkuliahan. Jadi mahasiswa merasa sedikit kecewa dengan hal
tersebut”(Wawancara, Alfin Pernanda Haidar, 20 februari 2020)
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV B ,
Mengatakan bahwa:
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“Komunikasi yang dijalani dengan dosen hampir sebagian dosen
mudah dan gampang untuk dihubungi atau apabila dosen tersebut
tidak dapat masuk perkuliahan langsung segera menghubungi
kosma dan ada juga sebagian dosen yang sulit untuk dihubungi
atau dosen tersebut tidak memberitahu dan menghubungi kosma
ketika dosen tersebut tidak dapat masuk perkuliahan, sehingga
mahasiswa yang datang kekampus akhirnya menunggu dosen yang
lama tak kunjung datang kekampus”(Wawancara, M. Rezza
Padillah, 20 februari 2020)
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV C ,
Mengatakan bahwa:

“Menurut Kosma Lokal PAI IV C terhadap Komunikasi yang
dijalani dengan sebagian banyak dosen yang aktif dan sering
masuk perkuliahan itu lancar-lancar saja tidak ada kendala apapun,
tetapi sebaliknya ada sebagian kecil dosen yang jarang masuk dan
kurang disiplin itu komunikasi yang dijalani tidak begitu lancar.
Dikarenakan tidak adanya komunikasi atau pemberitahuan dari
dosen

tersebut

jika

tidak

bisa

menghadiri

perkuliahan”(Wawancara, Deny Panduwinata, 20 Februari 2020)
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV D ,
Mengatakan bahwa:
“Menurut Kosma Lokal PAI IV D terhadap Komunikasi yang
dijalani dengan dosen itu tidak begitu banyak kendala yang ditemui
hanya saja ada sebagian kecil dosen yang menghubungi kosma itu
secara mendadak tidak jauh-jauh hari ketika dosen tersebut tidak
dapat hadir dalam perkuliahan, sehingga mahasiswa yang lainnya
merasa kecewa dengan hal tersebut, seharusnya dosen yang tidak
bisa menghadiri perkuliahan segera memberitahu dan
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menghubungi terlebih dahulu jika dosen tersebut tidak dapat
menghadiri perkuliahan, supaya teman-teman mahasiswa yang
lainnya tidak kekampus, dikarenakan sebagian mereka ada yang
jauh rumahnya dan ada juga yang naik KPN. Menurut pribadi saya
sebagai kosma ada juga dosen yang saya segani yang saya takuti
untuk menghubungi dosen tersebut jadi saya meminta teman yang
lain untuk menghubungi dosen tersebut”(Wawancara, Ali Akbar,
20 februari 2020)
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV E ,
Mengatakan bahwa:
“Komunikasi yang dijalani dengan dosen itu tidak ada kendala,
biasanya jika ditelpon, dosen sering mengankat, hanya beberapa
dosen yang dihubungi jarang mengangkat telpon, dan ada juga
dosen yang menelpon balik jika tadi tidak mengangkat telepon”(
Wawancara, Ali Amin, 20 februari 2020)
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV F ,
Mengatakan bahwa:
“Dalam komunikasi dengan dosen mengenai hadirnya dosen dalam
belajar, biasanya kosma menghubungi dosen yang bersangkutan di
malam hari setlah maghrib, biasanya menghubungi dosen melalui
telepon, terkadang juga melalui WhatsApp, dan dosen akan
mengatakan jika beliau bisa hadir atau pun tidak, dan tidak ada
dosen dosen yang tidak membalas WhatsApp atau tidak
mengangkat telepon, semua dosen dalam komunikasi semuanya
enak dan tidak ada yang pernah marah”(Wawancara, Ody Amdany,
20 Februari 2020).
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV G ,
Mengatakan bahwa:
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“Selama menghubungi dosen, Alhamdulillah belum ada hambatan
atau kendala dalam menghubungi dosen, semua dosen merespon
dengan baik, kalau dosen yang ditelpon tidak mengangkat telpon
dari mahasiswa biasanya dosen menghubungi kembali dan
menanyakan ada hal apa”(Wawancara, Rudianto, 20 februari
2020).
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV H ,
Mengatakan bahwa:
“Dalam komunikasi dengan dosen, semua dosen merespon dengan
baik, hanya ada beberapa dosen jika dihubungi mengatak iya bsok
mengajar dan masuk kelas, sudah harinya tiba terkadang dosen
yang telah dihubungi tidak datang, atau berhalangan hadir, yang
seperti ini terkadang membuat mahasiswa agak sedih”(Wawancara,
Angga Wiyantoro, 20 Februari 2020).
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV I ,
Mengatakan bahwa:
“Komunikasi yang dijalani dengan dosen hampir seluruhnya dosen
ketika dihubungi merespon dengan baik dan lancar-lancar saja, tapi
ada salah satu dosen yang susah untuk dihubungi ketika ingin
diberitahu jam perkuliahan serta tidak ada respon dari dosen
tersebut”(Wawancara, Wahyu Hidayat, 20 februari 2020).
Hal yang serupa pula dikatakan oleh Kosma PAI IV J ,
Mengatakan bahwa:
“Terhadap Komunikasi yang dijalani dengan dosen itu tidak begitu
banyak kendala yang ditemui hanya saja ada sebagian kecil dosen
yang menghubungi kosma itu secara mendadak tidak jauh-jauh hari
ketika dosen tersebut tidak dapat hadir dalam perkuliahan,
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sehingga mahasiswa yang lainnya merasa kecewa dengan hal
tersebut”(Wawancara, Abdus Somad, 20 Februari 2020).
Dari hasil wawancara dengan para kosma dilokal PAI IV A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J terhadap Komunikasi yang dijalani dengan para dosen
yang bersangkutan, para kosma lokal PAI IV A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
mengatakan hal yang sama bahwa komunikasi yang dijalani dengan para
dosen sudah sebagian banyak dosen yang baik dan lancar tidak ada
kendala apa pun dalam hal komunikasi.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak jurusan dalam mendisiplinkan
para dosen PAI.
Wawancara terhadap kebijakan/upaya yang dilakukan oleh Ketua
Prodi PAI terhadap para dosen PAI, seperti apa kebijakan Ketua Jurusan
PAI terhadap peningkatan disiplin para dosen PAI, Hal ini sebagaimana
wawancara peneliti dengan Ketua jurusan mengenai Kebijakan apa saja
yang bapak lakukan selaku Ketua Prodi PAI dalam meningkatkan disiplin
para dosen PAI berikut ini:
“Peningkatan disiplin sebenarnya tidak bisa bicara secara jurusan
tapi memang itu sifatnya kebijakan/upaya yang di lakukan oleh
pihak Fakultas melalui dekan, untuk meningkatkan disiplin dosen
PAI itu terakhir di edaran roster jurusan PAI Pemberitahuan bagi
dosen yang tidak mengerjakan serta melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dengan baik atau bagi dosen yang tidak
memasukkan nilai atau terlambat memasukkan nilai terhadap
mahasiswa jurusan PAI maka dosen tersebut tidak akan diberikan
semester berikutnya untuk membimbing skripsi dan menguji
skripsi, saya fikir ini sudah luar biasa dan faktanya memang hari
ini hampir semua dosen sudah mengerjakan kewajiban, karena ini
terkait dengan LKD ( Laporan Kinerja Dosen) dan itu terkait
dengan tunjangan sertifikasi dosen, jadi sejak adanya tunjangan
sertifikasi dosen dan sejak adanya LKD ini hampir semua dosen
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bukan hanya di PAI saja tetapi di jurusan lain juga sudah
mengerjakan kewajibannya dan menjalankan tugasnya sebagai
mestinya, hal ini tidak terlepas dari pada tuntutan-tuntutan serta
kebijakan yang dilakukan oleh pihak Fakultas”(Wawancara, Ketua
Prodi, 24 Februari 2020
Dari hasil Wawancara diatas memberikan pemahaman bahwa
Kebijakan di dalam meningkatkan disiplin para Dosen yang ada di jurusan
PAI itu sifatnya kebijakan yang dipegang oleh Pihak Fakultas melalui
Dekan, Kebijakan yang diterapkan oleh pihak Fakultas diantaranya adalah
bagi seluruh Dosen PAI yang tidak melaksanakan serta tidak mengerjakan
tugas dan tanggung jawabnya dengan baik atau bagi dosen yang tidak
memasukkan nilai atau terlambat memasukkan nilai terhadap mahasiswa
maka dosen tersebut tidak akan diberikan Semester berikutnya untuk
Membimbing Skripsi atau Menguji Skripsi Mahasiswa PAI.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bentuk Sikap Disiplin Dosen didalam pelaksanaan Proses Pembelajaran di
Jurusan PAI Semester IV Angkatan 2018 belum sepenuhnya dosen
bersikap disiplin di dalam proses pembelajaran sehingga para mahasiswa
mengeluh dengan kurangnya disiplin seorang dosen dalam proses
pembelajaran contohnya seperti Jarang masuknya Perkuliahan, jika ada
dosen yang belum bersikap disiplin maka hal ini akan membebani para
mahasiswa yang ingin belajar dan akan menghambat prestasi yang diraih
oleh mahasiswa tersebut didalam perkuliahan. Kedua para dosen memiliki
bentuk sikap displin yang, serta aturan yang berbeda-beda dalam hal
disiplin terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan.
2. Hambatan/Kendala didalam proses pembelajaran dijurusan PAI Semester
IV Angkatan 2018, masih ada sebagian dosen yang jarang masuk didalam
perkuliahan sehingga mahasiswa merasa terbebani dengan tugas-tugas dan
mahasiswa juga merasa tidak mengerti dan belum memahami dengan
tugas yang diberikan oleh dosen tersebut dikarenakan dosen jarang masuk
dan penjelasan materi yang disampaikan pun belum begitu jelas
dimengerti oleh mahasiswa serta penambahan waktu perkuliahan, yang
seharusnya sudah tidak ada perkuliahan, hingga pergantian jam.
3. Dalam Upaya yang dilakukan oleh pihak Prodi PAI bahwa Kebijakan di
dalam meningkatkan disiplin para Dosen yang ada di jurusan PAI itu
sifatnya kebijakan yang dipegang oleh Pihak Fakultas melalui Dekan,
Kebijakan yang diterapkan oleh pihak Fakultas diantaranya adalah bagi
seluruh Dosen PAI yang tidak melaksanakan serta tidak mengerjakan
tugas dan tanggung jawabnya dengan baik atau bagi dosen yang tidak
memasukkan nilai atau terlambat memasukkan nilai terhadap mahasiswa
maka dosen tersebut tidak akan diberikan Semester berikutnya untuk
Membimbing Skripsi atau Menguji Skripsi Mahasiswa PAI.

58

B. Saran-saran
Dari kesimpulan hasil penelitian diatas, perlu penulis sarankan
kepada pihak instansi yang terkait di Jurusan PAI FTK UIN STS JAMBI,
bahwa:
1. Kepada Ketua Jurusan PAI FTK UIN STS JAMBI terima kasih
telah memberikan ide-ide serta kontribusi untuk kemajuan Jurusan
PAI dan semoga kedepannya bisa dapat mencetak Cindekiacindekia muslim yang berakhlakul karimah. Baik bagi Dosen,
Mahasiswa, dan seluruh masyarakat yang tergabung dalam Jurusan
PAI.
2. Kepada bapak Seketaris Jurusan PAI beserta Staf Jurusan semoga
Allah membalas semua Kerja keras bapak/ibu, dan tetap selalu
semangat.
3. Kepada para dosen PAI agar lebih ditingkatkan lagi kedisiplinan
serta tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai
seorang pendidik.
C. Kata Penutup
Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini ada
manfaatnya dan berguna bagi kita semua untuk menuju jalan yang benar,
dan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat
diterima dan berguna sebagaimana mestinya, seandainya terdapat
kekeliruan, semua itu adalah suatu kekhilafan penulis sendiri, namun
apabila ada benarnya semua itu datangnya dari Allah SWT.

Jambi, 9 Maret 2020
Penulis

Muhammad Faishal
TP. 161520
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