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ABSTRAK
Nama
Nim
Jurusan
Judul

: Titi Safitri
: Tp161617
: Pendidikan Agama Islam
:Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa
Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera
Selatan yang berfokus pada siswa kelas VIIB.
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui
upaya guru aqidah akahlak dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, untuk mengetahui
kendala, dan apa solusi guru aqidah akhlak dalam mengatasi kendala dalam meningkatkan
kedisiplinan siswa Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif, artinya penulis
akan coba mendeskripsikan metode pengumpuan data berasal dari wawancara, observasi,
serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis reduksi data,
penyajian data dan verifikasi atau penerikan kesimpulan.
Peneliti menemukan bahwasanya upaya yang dilakukan guru aqidah akhlak dalam
meningkatkan kedisiplinan sebagai berikut: Melakukan absen diawal waktu masuk kelas,
Pemberian contoh disiplin, Memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku yang
dilakukan siswa atau memberikan hukuman. Kendala guru aqidah akhlak dalam
meningkatkan kedisiplinan sebagai berikut: keadaan indivudal peserta didik, perbedaan
karakter peserta didik, masih brsifat kanak-kanak, kurang komunikasi, jumlah murid banyak.
Solusi guru aqidah akhlak mengatasi kendala dalam meningkatkan kedisiplinan sebagai
berikut: memberi pemahaman individual peserta didik, memahami perbedaan karakter,
membina komunikasi yang baik. Hasil dari penelitian ini bahwasanya upaya meningkatan
kedisiplinan siswa Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan
agar siswa lebih bisa mentaati pearaturan yang telah diberlakukan.
Kata kunci: Aqidah Akhlak, Kedisiplinan Siswa, Guru
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ABSTRACT
Name

: Titi Safitri

Nim

: Tp161617

Study Education

: Islamic Religious Education

Title

: The Efforts of Aqidah Akhlak Teachers in Improving Student
Discipline at the Nurul Islam Bayung Lencir Islamic Boarding
School, South Sumatra

This study aims to determine the Efforts of Aqidah Akhlak Teachers in Improving
Discipline at Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir South Sumatra which
focuses on grade VIIB students.
The objectives of this study are as follows: to find out the efforts of aqidah akahlak
teacher in improving student discipline, to find out obstacles, and what is the solution for
aqidah akhlak teacher in overcoming obstacles in improving student discipline at Madrasah
Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir South Sumatra.
This research is a descriptive qualitative research, meaning that the writer will try to
describe the data collection methods derived from interviews, observations, and
documentation. The data analysis technique used is the data reduction analysis technique,
data presentation and verification or conclusion.
Researchers found that the efforts made by aqidah akhlak teacher in improving
discipline were as follows: Absent at the beginning of class, Providing examples of
discipline, Providing understanding of the consequences of student behavior or providing
punishment. The obstacles of aqidah akhlak teacher in improving discipline are as follows:
the individual condition of students, differences in the character of students, still being
children, lack of communication, the number of students is large. The solution for aqidah
akhlak teacher overcomes obstacles in increasing discipline as follows: providing individual
understanding of students, understanding character differences, fostering good
communication. The results of this study are efforts to improve student discipline at
Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir, South Sumatra so that students can better
comply with the regulations that have been enacted.
Key words: Aqidah Akhlak, Student Discipline, Teacher
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu saja akan tetapi
menurut sisdiknas, 2003 pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional
berfungsi untuk membentuk watak atau karakter siswa. Salah satu karakter
siswa yang harus dibentuk adalah karakter disiplin yang dibagi menjadi
disiplin waktu, disiplin tempat. Ali Imron (2011: 172) kedisiplinan adalah
suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu
organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa
senang hati. Jadi sekolah memiliki peranan penting dalam membentuk
kedisiplinan siswa.
Mendisiplinkan

peserta

didik

bertujuan

untuk

membantu

menemukan jati diri, mengatasi, dan mencegah timbulnya problemproblem disiplin, serta berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan
bagi kegiatan pembelajaran, sehingga mereka mentaati segala peraturan
yang ditetapkan. Guru harus mampu mendisiplinkan peserta didik,
terutama disiplin diri. Guru harus mampu membantu peserta didik
mengembangkan pola perilakunya; meningkatkan standar perilakunya;
melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakkan 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. (Emulyasa, 2006:21)
Disiplin dan tata tertib dalam kehidupan bilamana dirinci secara
khusus dan terurai aspek demi aspek akan menghasilkan etika sebagai
norma-norma yang berlaku dalam pergaulan, termasuk juga dalam
hubungan dengan lingkungan sekitar. Misalnya etika dalam pergaulan
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antara anak dengan orang tua, guru, cara berpakaian dan berbagai sopan
santun lainnya. (Yusuf Muhammad Al Hasan:233).
Sebagai pengatur sekaligus pelaku dalam proses belajar mengajar,
gurulah yang mengarahkan proses belajar mengajar itu dilaksanakan.
Karena itu guru harus dapat membuat suatu pengajaran menjadi lebih baik
efektif juga menarik sehingga bahan pelajaran yang akan disampaikan
akan membuat siswa merasa senang dan merasa perlu untuk mempelajari
bahan pelajaran tersebut. Guru mengemban tugas yang berat untuk
tercapainya tujuan pendidikan nasioanl yaitu, tujuan pendidikan nasional
adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta brtanggung jawab.(Maratinis Yamin dan Maisah
2012:24).
Sejalan itu pendidikan nasional akan mampu mewujudkan
manusia-manusia pembangun bangsa, berhasilnya tujuan pembelajaran
ditentukan oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor guru dalam
melaksanakan proses belajar mengajar, karena guru secara langsung dapat
mempengaruhi, membina, meningkatkan kecerdasan serta keterampilan
siswa.
Menumbuhkan kedisiplinan kepada peserta didik merupakan suatu
hal yang sangat penting. Misalnya, di sekolah tempat lokasi penelitian
menerapkan kedisiplinan dalam hal belajar, dengan kedisiplinan tersebut
diharapkan menjadi suatu kebiasaan yang tertanam didalam pribadi
masing-masing peserta didik. Kedisiplinan dalam hal belajar dapat dilihat
dari kepatuhan siswa terhadap tata tertib yang berkaitan dengan kegiatan
belajar mengajar disekolah, yang meliputi waktu masuk kelas dan keluar
kelas, kepatuhan siswa dalam berpakaian, kepatuhan siswa dalam
mengikuti kegiatan sekolah, dan lain sebagainya. Dengan sekolah
menerapkan hal tersebut

diharapkan siswa

secara terus-menerus

menerapkannya dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Akan tetapi akhir-
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akhir ini masalah disiplin sering disepelekan bahkan banyak sekali
pelanggaran yang dilakukan peserta didik terhadap aturan-aturan yang
telah ditetapkan sekolah.
Berdasakan pengamatan awal (grand tour) beberapa pelanggaran
yang sering dilakukan seperti, mengobrol dengan temannya saat pelajaran
dimulai, tidak memperhatikan guru saat menjelaskan, terlambat masuk
kelas, ketidak hadiran siswa dengan kategori alpa sebagai salah satu
kurangnya disiplin belajar. Kondisi ini mengkondisikan bahwasanya
adanya masalah disiplin belajar masih kurang, selain jumlah ketidak
hadiran, ketepatan waktu siswa dalam mengikuti jadwal pelajaran sebagai
alat ukur disiplin belajar juga masih kurang. Melihat siswanya seperti itu
guru aqidah akhlak berupaya meningkatkan kedisiplinan belajar kepada
siswa, agar proses belajar itu akan berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Selain itu guru memberikan pembelajaran dengan metode diskusi,
ceramah, sesuai dengan materi pembelajaran saat itu, agar proses
pembelajaran dikelas menjadi lebih menarik dan menyenangkan agar
siswa tidak merasa bosan dan memiliki rasa ketertarikan untuk melakukan
proses pembelajaran.
Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikatakan bahwa kedisiplinan
belajar yang dimiliki siswa kurang terlihat dari sikap yang ditunjukkan
saat proses pembelajaran. Oleh karena itu, dari latar belakang diatas
penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam
yang nantinya akan menjadi sebuah karangan ilmiah atau skripsi dengan
judul, “Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam Meningkatkan Kedisipinan
Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera
Selatan”.

B. Fokus Penelitian
Untuk menjaga agar tidak tejadinya pembahasan yang terlalu luas
dan mencegah menyimpang dari rumusan masalah, maka perlu adanya
pembatasan masalah penulis memfokuskan hanya mengenai Upaya Guru
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Aqidah Akhlak Dalam Meningkatkan Kedisiplinan belajar Siswa Di
Madarsah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan Pada
Kelas VIIB.

C. Rumusan Masalah
Dilihat dari latar belakang masalah diatas maka yang menjadi
permaslahan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana keadaan kedisiplinan belajar siswa Di Madrasah
Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan?
2. Bagaimana upaya guru aqidah akhlak dalam meningkatkan
kedisiplinan belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Nurul
Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan?
3. Apa

kendala

meningkatkan

dan

solusi

kedisiplinan

guru
belajar

aqidah
siswa

akhlak
di

dalam

Madrasah

Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mendiskripsikan bagaimana keadaan kedisiplinan belajar
siswa di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir
Sumatera Selatan
b.

Untuk mendiskripsikan bagaimana upaya guru aqidah akhlak
dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di Madrasah
Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan.

c. Untuk mendiskripsikan apa kendala dan solusi guru aqidah akhlak
dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di Madarsah
Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan.
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2. Kegunaan penelitian
a. Untuk memberi kontribusi yang positif bagi sekolah dalam
membina kedisiplinan terhadap siswa.
b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang akan berguna
bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
c. untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana Srata
Satu(S1).
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
Untuk mengesahkan arah pembahasan proposal skripsi ini maka
perlu diberikan pengertian dari penjelasan terhadap judul tersebut,
sekaligus untuk menghindari pemahaman yang simpang siur terhadap
judul tersebut, kerangka teori yang penulis maksud dalam penelitian ini
adalah membahas teori yang erat hubungannya dengan permasalahan
yang akan dibahas sebagai pijakan dasar peneliti. Teori tersebut sebagai
berikut:
1.

Upaya
a. Pengertian Upaya
Upaya menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Edisi III

tahun 2003 yang dimaksud dengan “Upaya adalah Usaha; ikhtiar (untuk
mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar);
daya upaya”.
Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai maksud
tertentu.(Umi Chulsum dan Windy Novia, 2006:687). Upaya juga suatu
hal yang memungkinkan seseorang untuk berbuat baik secara kebiasaan
ataupun langsung menurut pendapat Martinis Yamin dan Maisyah, dalam
bukunya standar kerja guru(2010) mengatakan bahwa upaya adalah
kemampuan seseorang untuk berbuat semua kegiatan dan intinya
kemampuan berfikir dan kemampuan berbuat(Martinis dan Maisyah,
2010:2).
Dari definisi diatas dapatlah kita ketahui bahwa upaya adalah
kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk
mencapai suatu tujuan pekerjaan/mencapai sesuatu.
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2.

Guru Aqidah Akhlak
a. Pengertian Guru Aqidah Akhlak
Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, tugas utama itu
akan efektif jika guru memilki drajat frofesionalisme tertentu yang
tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan,
yang

memenuhi

standar

mutu

atau

norma

etik

tertentu

(supriyadi:2015:11).
Secara definisi sebutan guru tidak termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), didalam UU No. 20
thun 2003, kata guru dimasukkan ke dalam genus pendidikan. Dalam
peraturan pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebutan
guru mencakup: (1) guru itu sendiri, naik itu guru kelas, guru bidang
studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan karir;
(2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah; (3) dan guru
dalam jabatan pengawas.
Guru merupakan orang pertama mencerdaskan manusia, orang
yang memberi bekal pengetahuan, pengalaman, dan menanamkan nilainilai, budaya, dan agama terhadap anak didik, dalam proses pendidikan
guru memegang peran penting setelah orang tua dan keluarga dirumah.
Di lembaga pendidikan guru menjadi orang pertama, bertugas
membimbing, mengejar, dan melatih anak didik mencapai kedewasaan.
Setelah proses pendidikan sekolah selesai, diharapkan anak didik mampu
hidup dan mengembangkan dirinya ditengah masyarakat dengan berbekal
pengetahuan

dan

penalaman

yang

sudah

melekat

didalam

dirinya.(Maratinis Yamin 2013:47).
Mengajar lebih cenderung mendidik anak didik menjadi orang
tidak hanya pandai tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi jiwa dan watak
anak didik dibangun dan dibina, sehingga disini mendidiklah yang
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berperan untuk membentuk jiwa dan watak anak didik dengan kata lain
mendidik adalah kegiatan transfer of values, memindahkan sejumlah
nilai kepada anak didik. Dengan dimikian, guru juga diartikan ditiru dan
digugu.
Setiap guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang
bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik
bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma
kepada generasi berikutnya.

TUGAS DAN FUNGSI GURU PADA UMUMNYA
TUGAS
I. Mendidik,
mengajar,

FUNGSI
1. Sebagai
pendidik

membimbing dan

URAIAN TUGAS
1.1 Mengembangkan
potensi/kemapuan dasar
peserta didik.

melatih

1.2 Mengembangkan kepribadian
peserta didik.
1.3 Memberikan keteladanan
1.4 Menciptakan suasana
pendidikan yang kondusif.
2. Sebagai

2.1 Merencanakan pembelajaran

pengajar

2.2 Melaksanakan pembelajaran
yang mendidik
2.3 Menilai proses dan hasil
pembelajaran

3. Sebagai
pembimbing

3.1 Mendorong berkembnagnya
perilaku positif dalam
pembelajaran
3.2 Membimbing peserta didik
memecahakna masalah dalam
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pembelajaran.

4. Sebagai
pelatih

4.1 Melatih keterampilanketerampilan yang diperlukan
dalam pembelajaran
4.2 Membiasakan peserta didik
berperilaku posistif dalam
pembelajaran

II. Membantu

5. Sebagai

5.1 Memabantu pengembangan

pengelolaan dan

pengembang

program pendidikan sekolah dan

pengembangan

an program

hubungan kerjasama intra sekolah

program sekolah
6. Sebagai

III.Mengembangkan

pengelola

menjalin hubungan dan kerjasama

program

antar sekolah dan masyarakat.

7. Sebagai

koprofesional

6.1 Membantu secara aktif dalam

7.1 melakukan uapaya-upaya

tenaga

untuk meningkatkan kemampuan

profesional

profesional

(Mulyasa, 2009:20)
Pembelajaran akidah akhlak yang merupakan bagian dari
pendidikan agama islam yang lebih mengedepankan aspek efekktif, baik
nilai ketuhanan maupun kemanusiaan yang hendak ditanamkan dan
ditumbuh kembangkan kedalam peserta didik sehingga tidak hanya
berkonsentrasi pada persoalan teoritis yang bersifat kognitif semata,
tetapi sekaligus juga mampu mengubah pengetahuan akidah akhlak yang
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bersifat kognitif menjadi bermakna dan dapat diinternalisasikan serta
diaplikasikan kedalam perilaku sehari-hari (Muhaimin:2004:313).
Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa, Guru Aqidah
Akhlak adalah guru yang mengajar salah satu pelajaran agama dimana
tugas guru disini mewujudkan peserta didik secara islami. Dan dalam
pelajaran akidah akhlak itu sendiri membahas tentang tingkah laku dan
keyakinan iman, serta melakukan bimbingan pengajaran secara sadar
kepada peserta didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran (menjadi
muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak
mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara).

b.

Dasar-dasar pembelajaran aqidah akhlak
Dasar dari pembelajaran aqidah akhlak ini merupakan latihan

membangkitkan

nafsu-nafsu

ketuhanan

(rububiyah)

dan

meredam/menghilangkan nafsu-nafsu shythoniyah, pada peserta diidk
dikenalkan atau dilatih mengenai:
1.

Perilaku/akhlak

yang

mulia

(akhlakul

karimah/mahmudah) seperti jujur, rendah hati, sabar,
dan sebagainya.
2.

Perilaku akhlak yang tercela (akhlakul mudzmuah)
seperti dusta, takabur, khianat, dan sebagainya. (Ibid,
319)

c.

Tujuan pembelajaran aqidah akhlak
Tujuan pendidikan akhlak yang dirumuskan ibn Maskawaih

adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan
untuk melahirkan perbuatan bernilai baik sehingga tercapainya
kesempurnaan dan memperoleh kebahagian yang sempurna.
Menurut Moh. Athiyah Al-Abrasyi tujuan dari pendidikan moral
atau akhlak dalam islam adalah untuk membentu individu yang bermoral
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baik, keras kemauan, sopan dalam berbicara dan bertingkah laku, bersifat
bijak sana, ikhlas, jujur dan suci (Moh. Athiya Al-Abrasyi:1984:104).
Didalam mata pelajaran aqidah akhlak kurikulum madrasah
tsanawiyah, mata pelajaran aqidah akhlak bertujuan:
1. Siswa

memiliki pengetahuan,

penghayatan

dan

keyakianan akan hal-hal yang harus diimani, sehingga
tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya seharihari.
2. Siswa

memiliki pengetahuan,

penghayatan

dan

kemauan yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang
baik dan menjauhi akhlak yang buruk, baik dalam
hubungannya dengan allah, dengan dirinya sendiri,
dengan sesama manusia, maupun dengan alam
lingkungannya.
3. Siswa memperoleh bekal tentang akidah dan akhlak
untuk menlanjutkan pelajaran ke jenjang pendidikan
menengah (Muhaimin:2013:310)

d. Fungsi Pembelajaan Aqidah Akhlak
1. Penanaman nilai ajaran islam sebagai pedoman
mencapai kebahagian didunia dan akhirat
2. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada
Allah swt, serta akhlak mulia peserta didik seoptimal
mungkin

yang

mulai

ditanamkan

dilingkungan

keluarga.
3. Penyesuaian mental dan peserta didik terhadap
lingkungan fisik dan sosial melalui aqidah akhlak.
4. Perbaikan
kelemahan

kesalahan-kesalahan,
peserta

didik

dalam

kelemahankeyakinan

pengalaman ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari.

12

5. Mencegah peserta diidk dari hal-hal negatif dari
lingkungan atau dari budaya asing yang akan
dihadapinya sehari-hari.
6. Pengajaran

tentang

informasi

dan

pengetahuan

keimanan dan akhlak.
3. Kedisiplinan belajar
a. Pengertian disiplin
Disiplin adalah suatu keadaan tertib, ketika orang-orang yang
tergabung dalam situasi sistem tunduk pada peraturan-peraturan yang ada
dengan senang hati. Berdasarkan definisi tersebut, disiplin sekolah dapat
diartikan sebagai keadaan tertib, etika guru, kepala sekolah dan staf, serta
peserta didik yang tergabung dalam sekolah tunduk kepada yang telah
ditetapkan dengan senang hati. (Mulyasa,2010:191)
Menurut Oteng Sutisna dalam buku Martinis Yamin yang
disiplin

adalah

esensial

bagi

semua

kegiatan kelompok

yang

terorganisasi. Para anggota harus mengendalikan keinginan-keinginan
pribadi

masing-masing

dan

bekerja

sama

untuk

kebaikan

semua.(Martinis Yamin, 2013:50)
Dengan kata lain, disiplin adalah kepatuhan mentaati peraturan
dan ketentuan yang telah ditetapkan, disiplin adalah : tingkat konsistensi
dan konsekuen seseorang terhadap suatu komitmen atau kesepakatan
bersama yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai waktu dan
proses pelakasanaan suatu kegiatan (Depdiknas, 2006:3).
Dari berbagai macam pendapat tentang definisi disiplin diatas
dapat diketahui bahwa disiplin merupakan suatu sikap moral siswa yang
terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan
nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan ketertiban berdasarkan
acuan nilai moral.siswa yang memiliki disiplin akan menunjukan
ketaatan, dan keteraturan terahadap perannya sebagai seorang pelajar
yaitu belajar secara terarah dan teratur. Dengan demikian siswa yang
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berdisiplin akan lebih mampu mengarahkan dan menendalikan
perilakunya. Disiplin memiliki peranan yang sangat penting dalam
kehidupan manusia terutama siswa dalam hal belajar. Disiplin akan
memudahkan siswa dalam belajar secara terarah, dan teratur.

b. Unsur-unsur pembentuk disiplin siswa
Menurut Soejitno dan Rochim, yang dikutip dari buku
M.Hosnan dan Suherman, dalam buku yang berjudul disiplin kiat menuju
sukses, unsur-undur pembentukan disiplin antara lain:
1) Kebiasaan dan lingkungan keluarga
“Kebiasaan dan budaya pengaruh besar ada seseorang dalam
membangun disiplin diri. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi
anak,

lingkungan

pertama-tama

anak

mendapatkan

pengaruh

sadar”(ahmad juntika nuhrisan, mubiar agustin, 2013:11). Karena itu
keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, yang bersifat informal
dan kodrati, seperti yang dinyatakan oleh sikun yang dikutip dar buku
fuad ihsan (dasar-dasar kependidikan)”lingkungan keluarga sering
disebut lingkungan pertama dalam pendidikan”(Fuad Ihsan, 2005:8)
2) Pendidikan agama
Tak dapat dipungkiri bahwa “agama memegang peranan penting
dalam pembangunan disiplin diri”(ibid:8). agama menganjurkan banyak
hal tentang kedisiplinan. “semua ajaran agama jika dilaksanakan dengan
baik maka membentuk kepribadian manusia yang bedisiplin tinggi”(Boni
Ahmad Saebani, Abdul Hamid, 2010:7). hal tersebut dapat dibuktikan
dalam ajaran agama islam, misalnya di agama diatur bahwa,ketika
usianya tujuh tahun seorang anak dianjurkan untuk sholat, dan ketika
usianya menginjak sepuluh tahun seorang anak tidak

mampu

melaksanakannya maka orang tua bisa memkulnya(dengan maksud
mendidik).
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3) Kesadaran dan mempersiapakn diri
Belajar adalah”idealnya, sebelum mengajak diri sendiri atau
orang lain membangun disiplin diri, langkah awal yang kita lakukan
adalah memiliki presepsi yang pas tentang disiplin itu sendiri”(ibid.
hlm10).
Disiplin merupakan kemampuan diri untuk setia melakukan apa
yang harus dilakukan, terlepas dari mood yang menyertai, suka atau tidak
suka, adapun manfaat dari disiplin diri yaitu:
a). Menjadi lebih produktif
b). Membangun pola fikir yang sehat dan kuat
c). Tetap fokus pada tujuan semula.(ike junita. 2005:51)
Dengan presepsi yang benar maka akan dipeoleh pemahaman
yang jelas tentang disiplin. Pemahaman yang jelas dan akurat akan
memberikan dorongan kepada diri dalam membangun disiplin diri.
4) Kejelasan penegak hukum
Unsur yang terpenting dalam kedisiplinan adalah ketegasan.
Kalau mendambakan sesuatu berjalan dengan teratur dan tertib, sutusatunya cara adalah menegakkan hukum. Setiap bentuk pelanggaran
harus dihukum secara adil dan profesional, hukum harus menjadi
panglima, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata
hukum.(Ibid. Hlm.31)
Disiplin yang dihubungkan dengan hukuman adalah disiplin
yang ada hubungannya dengan orang lain. Hukuman disini berati
konsekuensi yang harus dihadapi ketika kita melakukan pelanggaran
hukum. Disiplin seperti ini penting, mengingat manusia memang harus
dipaksa. Tanpa pemaksaan, kita tidak bisa makan nasi. Kita bisa makan
segala macam karena orang tua kita mengajarkan cara makan, memberi
makan dari yang paling lunak,sampai yang paling keras secara teratur. Di
sekolah, disiplin berarti taad pada peraturan sekolah. Seorang murid
dikatakan berdisiplin apabila ia mengikuti pengaturan yang ada
disekolah. Disini pihak sekolah harus melaksanakannya secara adil dan
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tidak memihak, jika disiplin secara social tetap di pertahankan, lamalama tiap individu pun menginternalisasi disiplin itu untuk dirinya
sendiri(zakia drajat. 2008. Hlm.89).
Dengan dimikian penegakan disiplin merupakan aktivitas yang
menyenangkan yang membawa pada konsepsi masyarakat yang lebih
luas dan pada perkembangan fakultas intelektual moral kita.
5) Teman bergaul
“anak yang bergaul dengan anak yang kurang baik, maka anak
itu akan terpengaruh dengan dia bermain”(nada abu ahmad.2014,
hlm.57). Maka benarlah apa yang disabdakan oleh rasullullah. Imam
Bukhari dan Musilim meriwayatkan dari abu Musa Al-Asy Ari
Radiyallahuanhu Nabi SAW bersabda:
ُن ي ْح ِذيَكَُ َوإُِ َّما أَ ْن
ُْ َ ِخ ْال ِكي ُِْر َف َحامِلُ ْالمِ سْكُِ إِ َّما أ
ُِ ل ْال ِمسْكُِ َونَاف
ُِ ِح َوالس َّْوءُِ َك َحا ِم
ُِ صال
ُ ِ َمثَلُ ْال َجل
َّ ِيس ال
َ ن ت َِج ُدَ ِم ْنهُ ِري ًحا
ن ت َِج ُدَ ِري ًحا َخبِيث َ ًُة
ُْ َ ن يحْ ِرقَُ ثِ َيابَكَُ َوإِ َّما أ
ُْ َْر إِ َّما أ
ُِ طيِبَ ُةً َونَافِخُ ْال ِكي
ُْ َ ع ِم ْنهُ َوإِ َّما أ
َُ ت َ ْبت َا
“susungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman
yang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang pande
besi. Seorang penjual minyak wangi bisa jadi akan memberimu
minyak wangi, ataupun kamu membelinya, atau pun kamu akan
mendapati aroma harum darinya. Sedangkan tukang pande besi,
maka bisa jadi akan membakar bajumu, atau bisa pula kamu
akan mendapati aroma yang busuk darinya”(imam bukhari,
shahi bukhari, dkk. 2013).

Dalam penjelasan hadist ini, imam nawawi rahimahullah
mengungkapkan hadist ini merupakan keutamaan berteman dengan
orang-orang shalih, baik, memiliki kepribadian yang luhur, berakhlak
mulia, bersahaja berilmu dan beradab.
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c. Konsep penerapan sikap disiplin dalam pendidikan
Konsep populer dari “ Disiplin” adalah sama dengan
“Hukuman”. Menurut konsep ini disiplin digunakan hanya bila anak
melanggar peraturan dan perintah yang diberikan orang tua guru atau
orang yang berwenang mengatur kehidupan bermasyarakat, tempat
anak itu tinggal. Hal ini sesuai dengan Sastrapraja yang berpendapat
bahwa: disiplin adalah penerapan budinya kearah perbaikan melalui
pengarahan dan paksaan.
1) Penerapan disiplin melalui pembiasaan
Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku
yang relative menetap dan bersifat otomatis melalui proses
pembelajaran yang berulang-ulang. Sikap atau perilaku yang menjadi
kebiasaan mempunyai ciri-ciri:
a) Perilaku tersebut relatif menetap
b) Umumnya tidak memerlukan fungsi berfikir yang cukup
tinggi. Misalnya, untuk dapat mengucapkan salam cukup
fungsi berfikir berupa mengingat atau meniru saja, buka
sebagai hasil dari proses kematangan, tetapi sebagai akibat
atau hasil pengalaman atau belajar, dan tampil secara
berulang-ulang sebagai respon terhadap stimulus yang sama.

Proses pembiasaan berawal dari peniruan, selanjutnya bimbingan
dari orang tua dan guru. Peserta diidk akan semakin terbiasa. Apabila
sudah menjadi kebiasaan yang tertanam jauh didalam hatinya. Maka
kelak peserta didik akan sulit untuk berubah dari kebiasaan itu. Misalnya,
ia akan senantiasa melaukan shalat berjamaah bila waktu shalat tiba,
tidak akan berfikir panjang apakah shalat dulu atau melakukan hal lain,
apakah berjamaah atau nanti saja sholat sendirian. Hal ini disebabkan
karena kebiasaan itu merupakan perilaku yang sifatnya otomatis, tanpa
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direncanakan terlebih dahulu, berlangsung begitu saja tertanam dibawah
alam sadar.
Disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang ditujukkan untuk
membantu siswa agar dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan
tuntutan yang mungkin ingin ditunjukkan siswa terhadap lingkungannya.
Dengan disiplin siswa diharapkan bersedia untuk tunduk dan mengikuti
peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu (Ahmad Rohani,
2003:156).
Jadi menegakkan disiplin tidak bertujuan untuk mengurangi
kebebasan dan kemerdekaan siswa tetapi sebaliknya ingin memberikan
kemerdekaan yang lebih besar kepada siswa dalam batas-batas
kemampuannya. Akan tetapi jika kebabasan siswa terlampau dikurangi,
dikekang dengan peraturan maka peseta didik akan berontak dan
mengalami frustasi dan kecemasan.
Namun demikian mulianya tujuan sering kali tidak mendapat
respon yang positif dari siswa, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor
yaitu:
1.

Kepemimpinan guru yang otoriter yang menyebabkan
sikap siswa agresif ingin brontak akibat kekangan dan
perlakuan yang otoriter.

2.

Kurang diperhatikannya kelompok minoritas baik yang
berada diatas rata-rata maupun yangberada di bawah ratarata dalam berbagai aspek yang ada hubungannya dengan
kehidupan sekolah.

3.

Siswa kurang dilibatkan dan diikutsertakan dlaam
tanggung jawa sekolah.

4.

Latar belakang keluarga dan sekolah kurang mengadakan
kerja sama dan saling melepas tanggung jawab.(David
Hopkins, 2011:35)

Diantara penyebab pelanggaran tersebut, pelanggaran yang
umum terjadi karena:
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1.

Kebosanan

siswa

dalam

kelas,

dikarenakan

yang

dikerjakan siswa monoton tidak ada varisi dalam proses
pembelajaran.
2.

Siswa kurang mendapat perhatian dan apresiasi bagi
mereka yang berhasil.

b. Belajar
Belajar adalah suatu proses usaha atau interaksi yang dilakukan
individu untuk memperoleh kebiasaan, pengetahuan, sikap dan sesuatu
yang baru sebagai hasil pengalaman yang dilaluinya(Effendi dan Praja,
2005:102).
Adapun menurut slameto menyatakan bahwa belajar adalah
suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai pengalaman
sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan (Slameto, 2005:5).
Belajar merupakan salah satu proses mental mengarah kepada
penguasaan pengetahuan, kecakapan, kebijaksanaan, atau sikap yang
diperoleh, disimpan dan dilaksanakan sehinga menimbulkan tingkah laku
yang progresif. Dalam proses belajar siswa menggunakan kemampuan
mentalnya untuk mempelajari bahan ajar.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan belajar adalah
proses usaha manusia yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai
pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan yang
mengarah

kepada

penguasaan

pengetahuan,

kecakapan

dan

kebijaksanaan.

c. Pengertian kedisiplinan belajar
Disiplin belajar pada siswa ikut memberikan pengaruh terhadap
hasil belajar yang dicapainya. Siswa yang memiliki disiplin belajar yang
tinggi akan dapat belajar dengan baik, terarah dan teratur sehingga
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dimungkinkan akan mendapatkan hasil belajar yang baik pula. Hal ini
selaras dengan pendapat Walgito yaitu, “sekalipun mempunyai rencana
belajar yang baik, akan tetapi tinggal rencana akalau tidak adanya
disiplin maka tidak akan berpengaruh terhadap prestasinya (Walgito,
2007:7).
Bagi anak yang berdisipln dan sudah menyatu dalam dirinya,
sikap dan perbuatan disiplin yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai
suatu beban, sebaliknya akan merupakan beban bila anak tersebut tidak
melakukan disiplin, karena disiplin telah menyatu menjadi bagian dari
perilaku dalam kehidupan seharai-hari. Sukardi berpendapat bahwa
mendisiplinkan anak dalam kegiatan belajar tidak dengan cara tiba-tiba
atau dalam waktu satu dua hari bisa terciptakan, tetapi memerlukan
waktu yang cukup lama (Sukardi, 2006:42).Untuk menanamkan disiplin
dalam kegiatan belajar, diperlukan cara-cara sebagai berikut :
membiasakan hidup yang teratur dan mengerjakan pekerjan sesuai
dengan waktu yang dijadwalkan serta tempat telah tersedia.
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa
disiplin belajar dalam penelitian ini adalah sikap siswa yang terbentuk
melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai
ketaatan, dan keteraturan berdasarka acuan nilai moral individu untuk
memperoleh perubahan tingkah laku yang mencakup perubahan berfikir,
sikap dan tindakan yang sesuai dengan standar sosial.

4

Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Belajar
Permasalahan disiplin belajar siswa biasanya tampak jelas dari
menurunnya kinerja akademik atau hasilbelajarnya. Permasalahanpermasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, pada umumnya
berasal dari faktor internal yaitu siswa itu sendiri dan eksternal yang
berasal dari luar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kedisplinan
belajar adalah sebagai berikut.
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1. Kesadaran diri, berfungsi sebagai pemahaman diri bahwa disiplin
dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain
kesadaran diri menjadi motif sangat kuat bagi terbentuknya
disiplin.
2. Pengikut dan ketaatan, sebagai langkah penerapan dan praktik atas
peraturan-peraturan yang mengatur perilaku indibvidunya, hal ini
sebagai kelanjutan dari adanya keasadran diri yang dihasilkan oleh
kemampuan dan kemauan diri yang kuat.
3. Alat pendidikan, untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan
membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai yang ditentukan dan
diajarkan.
4. Hukuman,

sebagai

upaya

menyadarkan.

Mengoreksi

dan

meluruskan yang salah sehingga orang kembali pada perilaku yang
sesuai dengan harapan (Tu’u, 2004;48-49).
Selain keempat faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lain lagi yang
dapat berpengaruh pada kedisiplinan belajar siswa, antara lain:
1. Teladan
Teladan yang ditunjukkan guru-guru, kepala sekolah maupun
atasan sangat berpengaruh terhadap disiplin siswa. Dalam disiplin
belajar siswa akan lebih mmudah meniru apa yang meraka lihat
sebagai teladan dari pada dengan apa yang mereka dengar.
2. Lingkungan berdisiplin
Seseorang yang berada dilingkungan berdisiplin tinggi akan
membuatnya mempunyai disiplin tinggi pula. Salah satunya ciri
menusia

adalah

kemampuan

beradaptasi

ini,

ia

dapat

mempertahankan hidupnya.
3. Latihan berdisiplin
Disiplin seseorang dapat dicapai dan dibentuk melalui latihan dan
kebiasaan. Artinya melakukan disiplin secara berulang-ulang dan
membiasakan

dalam

praktik

kehidupan

membentuk disiplin siswa (Tu’u, 2004:49-50).

sehari-hari

akan
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Menurut Arikunto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
terciptanya kedisiplinan belajar siswa adalah:
1. Faktor internal
Faktor internal merupakan faktor yang berada dalam diri setiap
siswa. Oleh karenanya faktor internal ini meliputi:
a. Minat
Minat adalahkesediaan dari dalam jiwa yang sifatnya
aktif untuk menemui sesuatu dari luar. Seseorang siswa yang
memiliki perhatian yang cukup serta kesadaran yang baik
terhadap segala aturan-aturan yang ditetatpkan oleh sekolah,
sedikit banyak akan berpengaruh pula terhadap kesadaran
mereka untuk melakukan perilaku kedisiplinan dilingkungan
sekolah.
b. Emosi
Emosi meupakan suatu keadaan dalam diri seseorang
yang mempengaruhi dan menyertai penyesuaian didalam diri
secara umum, keadaan ini merupakan penggerak mental dan
fisik bagi setiap individu dan dapat diobservasi melalui tingkah
laku.

2. Faktor eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor luas yang akan sangat
berpengaruh terhadap kedisiplinan belajar siswa. Faktor ini
meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Sanksi dan hukuman
Hukuman merupakan perbuatan yang secara internasional
diberikan kepada seseorang untuk membuka hati nurani dan
penyadaran seseorang akan kesalahannya. Fungsi hukuman
dalam konteks pendiidkan adalah sebagai alat untuk
memberikan sanksi atau hukuman ini dilakukan sebagai

22

bentuk penyadaran. Hal ini sejalan dengan apa yang
diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto dalam teori sistem
motivasinya. Ia menyatakan bahwa jika seseorang individu
mendapat hukuman, maka akan terjadi perubahan dalam
sistem motivasi diri individu yang bersangkutan. Perubahan
motivasi diaksud akan mengakibatkan penurunan pada setiap
individu dalam mengulangi perilaku dan tindakan yang
berhubunngan dengan timbulnya suatu hukuman kepada yang
bersangkutan.
b. Situasi dan Kondisi Sekolah
Faktor

situasional

akan

sangat

berpengaruh

pada

pembentukan perilaku setiap manusia. Seperti faktor ekologis,
faktor rancangan dan arsitektural, faktor temporal, suasana
perilaku dan faktor sosial. Tetapi manusia akanmampu
memberikan reaksi yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan
karakteristik personal yang dimilikinya. Perilaku manusia
merupakan hasil interaksi yang tentu sangat menarik berkaitan
dengan keunikan individu dan keunikan situsional (Suharsimi
Arikunto:2013:138-139).

B. Studi Relevan
1.

Siti Nur Aini:TP.140899 dalam penelitiannya yang berjudul

“Pengaruh Keteladanan Guru Terhadap Perilaku Disiplin Peserta Didik
Di Mts Al-Falah Kota Jambi”. Meskipun guru sudah memberikan segala
macam cara pada peserta didiknya mencontohkan perilaku-perilaku yang
baik tetapi pada kenyataannya masih banyak peserta didik yang tidak
meneladaninya. Hal ini salah satu penyebab terjadinya kemerosotan
disiplin peserta didik.
Perbedaan: a). Tempat penelitian, b). Dari judul sudah terlihat jelas
penelitian siti nur aini mebahas tentang “Pengaruh
Keteladanan Guru Terhadap Perilaku Disiplin Peserta
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Didik Di Mts Al-Falah Kota Jambi” sedangkan penulis
membahas tentang “Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam
Meningkatkan
Tsanawiyah

Kedisiplinan
Nurul

Islam

Siswa

Di

Bayung

Madrasah

Lencir”,

c).

Pengangkatan masalah.
Persamaan: a). Metode yang digunakan sama-sama kualitataif.
b). Sama-sama membahas tentang kedisiplinan.

2.

Upaya Guru Pembimbing dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa

Kelas VII Dimadrsah Tsanwiyah Negeri Jambi Luar Kota Kelurahan
Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota: Oleh Teguh Santoso di dapati hasil
penelitian ini adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh guru pembimbing
dalam meningkatakan kedisiplinan siswa kelas VII di Mts N Jaluko telah
membuahkan hasil tetapi masih belum terlalu maksimal masih ada
sebagian siswa yang tidak mau mentaati peraturan meadrasah sesuai
dengan yang telah ditetapkan seperti keluar kelas pada jam pelajaran
berlangsung, terlambat masuk madrasah dan terlambat masuk kelas.

Perbedaan: a). Tempat penelitian, b). Dari judul sudah terlihat jelas
penelitian siti nur aini mebahas tentang “Upaya Guru
Pembimbing dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Kelas
VII Dimadrsah Tsanwiyah Negeri Jambi Luar Kota
Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota” sedangkan
penulis membahas tentang “Upaya Guru Aqidah Akhlak
Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di Madrasah
Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir”, c). Pengangkatan
masalah.
Persamaan: a). Metode yang digunakan sama-sama kualitataif.
b). Sama-sama membahas tentang kedisiplinan.
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3.

Pengaruh Kedisiplinan Dan Motivasi Belajar IPS kelas X, XI, dan

XII Jenjang Compute Jaringan di SMK Hamyam Wuruk Singosari
Malang. Oleh Khabib Ali Furfon di dapati hasil terdapat pengaruh positif
signifikan kedisiplinan terhadap hasil mata pelajaran dengan hasil nilai
yang semakin meningkat dalam setiap proses pemebelajaran.
Perbedaan: a). Tempat penelitian, b). Dari judul sudah terlihat jelas penelitian
siti nur aini mebahas tentang “Pengaruh Kedisiplinan Dan
Motivasi Belajar IPS kelas X, XI, dan XII Jenjang Compute
Jaringan di SMK Hamyam Wuruk Singosari Malang” sedangkan
penulis membahas tentang “Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di Madrasah Tsanawiyah
Nurul Islam Bayung Lencir”, c). Pengangkatan masalah.
Persamaan: a). Metode yang digunakan sama-sama kualitataif.
b). Sama-sama membahas tentang kedisiplinan
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Sesuai dengan permasalahan, yang menjadi fokus dalam
penelitian

yang

berjudul

Upaya

Guru

Aqidah

Akhlak

Dalam

Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa Di Madrasah Tsanawiyah
Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan ini, maka pendekatan
penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan memakai
studi kasus.
Metode penelitian kualitatif adalah upaya penggalian pemaknaan
terhadap apa yang terjadi pada lembaga individu atau kelompok, yang
brasal dari persoalan sosial atau kemanusian cresweell dalam (Santana.
K, 2010:1).
Didalam (Sugiono, 2007:1-2) metode kualitatif adalah metode
penenlitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang
alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualititaf
menekankan makna dari pada generalisasi.
Dalam hal ini penelitian dimaksud untuk mendiskripsikan
bagaimana upaya yang dilakukan oleh Guru Aqidah Akhlak Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di Madrsah Tsawiyah Nurul Islam
Bayung Lencir Sumatera Selatan ini melalui pemaparan data-data dan
dokumen secara tertulis.
Didalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggali data
deksriptif seangkap mungkin yang berupa ucapan hasil wawancara
nantinya, ataupun dari data-data tertulis lainnya yang mendukung
terhadap kepentingan peneliti, terutama terkait dengan uapaya yang
dilakukan Guru Aqidah Akhlak Dalam Meningkatkan Kedisiplinan
Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera
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Selatan ini. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengungkapkan
data-data deskriptif tentang apa yang dilakukan dalam lembaga.

B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanwiyah Nurul Islam
Bayung Lencir Sumatera Selatan, Yang Terletak Di Jl Palembang-Jambi
Km 203, Lrg. Mekarsari, Rt.04, Rw.01, Kelurahan Bayung Lencir,
Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
2. Subjek Penelitian
Atas berbagai pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas
maka yang akan dijadikan sebagai informasi (Subjek Penelitian)ini adalah:
a. Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera
Selatan.
b. Guru Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung
Lencir Sumatera Selatan.
c. Siswa di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera
Selatan.
Penentuan sebjek didasarkan dengan teknik purposive sampling.
Purposive sumpling adalah sampel secara sengaja sesuai dengan
pesyaratan sampel yang diperlukan. Dengan sengaja mengambil sampel
tertentu jika orang maka berarti orang-orang tertentu sesuai dengan
persaratan sifat-sifat, karateristik, ciri, kritera sampel (Lexy J. Moleong,
2010:5).
C. Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis Data
a.

Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya,

tanpa adanya perantara (Mukhtar, 2000:117). Data primer berupa oponi
subjek (orang) secara individual secara kemolpok, observasi terhadap suatu
benda (fisik) kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian metode yang
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digunakan untu mendapatkan data primer yaitu survei, dan metode observasi.
Data primer yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sumber dari:
1) Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera
Selatan.
2) Guru Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung
Lencir Sumatera Selatan.
3) Siswa di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera
Selatan.

b. Data Sekunder
Data sekunder data yang diperoleh dari sumber pertama, yang
secara teknis dalam penelitian disebut responden. Data primer dapat
berupa data-data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif (Moleong,
2010:112).
Data sekunder yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah
yang sudah terdokumentasi yang ada hubungannya dengan judul
penelitian. Adapun data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:
1. Profil Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir
Sumatera Selatan.
2. Struktur organisasi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung
Lencir Sumatera Selatan.
3. Keadaan sarana prasarana Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam
Bayung Lencir Sumatera Selatan.
4. Keadaan tenaga pendidik Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam
Bayung Lencir Sumatera Selatan.

2.

Sumber Data
menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber
data adalah subyek dari mana data-data diperoleh. Apabila peneliti
menggunakan questioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya,
maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau
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menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis
maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka
sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu (Arikunto,
2010:172). Sumber data yang penulis maksud dalam penelitian ini
adalah:
1. Guru aqidah akhlak Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam
Bayung Lencir Sumatera Selatan.
2. Keadaan atau kejadian yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah
Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan.
3. Arsip-arsip atau dokementasi.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan
data. Pengeumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting,
berbagai sumber, dan berbagai cara. Untuk mendapatkan data yang
empiris digunakan teknik pengumpulan data, maksud dari pengumpulan
data adalah segala usaha yang dilakukan peneliti dalam rangka
melengkapi data yang diperlukan (Sugiono, 2007:62).
a. Teknik Observasi
Metode ini biasanya diartikan sebagai alat pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis
tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti
menggunakan metode observasi sistematis yaitu pengamatan yang
dilakukan

dengan

menggunakan

pedoman

sebagai

instrumen

pengamatan. Dalam berhubungan itu Yehoda dn kawan-kawan
menjelaskan didalam (Narbuko, 2007:70) pengamatan akan menjadi alat
pengumpulan data yang akan baik apabila:
1) Mempunyai arah yang khusus.
2) Sitematik.
3) Bersifat kualitatif.
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4) Diikuti pencatatan segera (pada waktu observasi berlangsung).
5) Menuntut keahlian.
6) Hasilnya dapat dicek dan dibuktikan.
Dalam hal ini objek yang akan diamati oleh peneliti tentang
Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa
Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan ini
sehinga santriwati lebih semangat dalam mengikuti proses penerapan dan
mudah memahami materi yang disampaikan, khususnya materi
meningkatkan kedisiplinan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk
memperoleh data tentang bagaimana upaya guru aqidah akhlak dalam
meningkatkan kedisiplinan siswa.
b. Teknik wawancara
Teknik wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu.
Yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya
jawab lisan dimana dua orang atau lebih terhadap secara fisik (Gunawan,
2015:160).
Wawancara adalah dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan
oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewee) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang akan memberikan
jawaban atas pertanyaan itu (moleong,2013:156).
Menurut Esterberg didalam (Sugiono, 2017:72) wawancara
meupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui
tanya jawab, sehingga dapat dikontrukdikan makna dalam suatu topik
tertentu.
Dalam penelitian ini, penelitian akan meneliti bagaimana upaya
guru aqidah akhlak dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, apa kendala
guru aqidah akhlak dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, apa solusi
guru aqidah akhlak mengatasi kendala dalam meningkatkan kedisiplinan
siswa. Dalam hal ini yang akan peneliti wawancarai adalah, guru aqidah
akhlak dalam meningkatkan kedisiplinan siswa Madrasah Tsanawiyah
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Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan dan siswa serta informan
lainnya yang terkait dengan masalah tersebut.
c. Teknik Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan catatan eristiwa yang berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan, misalnya catatan
harian, sejaran kehidupan (life histories), cerita biografi, peraturan, dan
kebijakan (Sugiono, 2008:82).
Dalam penelitian ini menggunakan arsip maupun dokumendokumen mengenai latar belakang objek penelitian, sarana dan prasarana
yang memada, struktur organisasi, dalam hal ini peneliti mengumpulkan
data-data yang diperlukan terkait dengan Upaya Guru Aqidah Akhlak
Dalam Meninkatkan Kedisiplinan Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Nurul
Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan.

E. Teknik Analisis Data
Menurut Bogdan didalam (Sugino, 2007:88) analisis data adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, data bahan-bahan diinformasikan kepada
orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan,
menjabarkan kealam unit-unit, melakukan sintensa, menyusun kedalam
pola, memilihara yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Dan menurut Seidde 1998 didalam (Moleong, 2013:248) adalah
mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, mengumpulkan mmeilah
milah, mengklasifikasikan, mensintensiskan, membuat agar kategori data
itu mempunyai makna, mencari pola dan hubungan-hubungan, dan
membuat temuan-temuan umum.
Dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah melalui
pedekatan kualitatif dapat menggunakan analisis domain, taksonomi, dan
kompensial.
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1. Analisis Domain
Analisis doamain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh
gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang akan
diteliti atau objek penelitian. Data diperoleh dari gran tour dan minitour
question (Sugiono, 2007:101).
Dalam

penelitian

ini

analisis

domain

digunakan

untuk

menganalisis data yang diperoleh dar lapangan secara garis besar
yiatu,mengenai gambaran umum di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam
Bayung Lencir Sumatera Selatan.
2.

Anlisis Taksonomi
Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang

terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan menjadi cover term
oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui
analisis teksonomi ini (Sugiono, 2007:110).
Dalam penelitian ini analisis taksonomi digunakan dalam
menganalisis data dengan rinci teruama tentang Upaya Guru Aqidah
Akhlak Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di Madrasah
Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan.
3. Analisis Komponensial
Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan
dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang
memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi yang terseleksi( Sugiono, 2007:114).
Dalam penelitian ini,analisis komponensial didapatkan setelah
adanya analisis domain dan analisis taksonomi yag merupakan jawaban
domain yakni alternative terakhir yang dijadikan sandaran untuk
menjawab permasalahan-permasalahan yang dibahas sesuai dengan
Upaya Guru Aqidah Akhalak Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa
Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan.
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F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Membuat rencana pemeriksaan data yang akan dilakukan.
Dalam penelitian kualitatif dekriptis, yang termasuk studi kasus
pengecekan keabsahan data dapat dilaukan dengan cara kreadibilitas.
Kreadibilitas data adlah upaya peneliti untuk menjamin kesahihan
data dengan mengngonfirasikan data yang diperoleh pada saat
pengumpulan data, yaitu dengan cara sebagai berikut:
1. Triangulasi
Teknik ini merupakan pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan dari luar data untuk keperluan pengencekan atau
perbandingan terhadap data yang dikumpulkan. Triangulasi
dilakukan dengan membandingkan hasil data dengan sumber,
dan teori “(Gunawa, 2015:218). Sedangkan menurut wiliam
wiresma, 1986 didalam “(Sugiono, 2007:125) triangulasi dalam
pengujian kredibilitas ini diartikan sebagaia pengecekkan data
dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
Dengan demikian terdapat triagulasi sumber, triangulasi teknik
pengumpulan data, dan waktu.
Dari kutipan diatas dapat disimpulkan taknik triangulasi
data

digunakan

sebagai

proses

memantapkan

derajat

kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas)
data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data
dilapangan, kegiatan triangulasi dengan sendirinya mencakup
proses

pengujian

hipotesis

yang

dibangun

selama

mengumpulkan data.
2. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi
Teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil
sementara atau hasil akhir yang di peroleh dalam bentuk diskusi
dengan teman-teman dejawat. Diskusi dilakukan dengan cara
membendingkan data hasil pengamatan atau observasi dengan
ahsil data wawancara psikoanalitik dengan rekan sejawat yang
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memilki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang
diteliti “(Gunawan, 2015:332-333).
3.

Ketekunan Pengamatan
Ketekunan dalam pengamatan berarti menemukan ciri-ciri

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan dengan
persoalan atau isu yang sedang dicari atau dikemukakan
memusatkan diri pada fakor-faktor yang menonjol (Sugiono,
2007:99).
Teknik ini dilakukan dengan cara mencari secara konsisten
interprestasi denan berbagai cara salah satunya melalui
observasi dan wawancaea, dalam kaitannya dengan proses
analisis yang konstan.

34

G.

Jadwal Penelitian
Untuk

mempermudah

peneliti

dalam

melakukan

penelitian dilapangan, maka penulis menyusun agenda secara
sistematis yang terlihat pada tabel jadwal penelitian sebagai
berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian
:
No

Kegiatan
Oktober /
2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13


Pengajuan judul

Penulisan proposal
2
Pemohonan dosen 
pembimbing
Bimbingan
dan
perbaikan proposal
Seminar proposal
Perbaikan
hasil
sempro
Pengurusan riset
Pengumpulan data
dilapangan
Analisis
dan
penyususnan
laporan
Seminar hasil / ujian
skripsi
Perbaikan
hasil
ujian skripsi
Pengesahan
hasil
ujian
oleh
tim
penguji
Penyerahan laporan

Desember /
2019

Februari /
2020

Bulan/Tahun
Maret Juni Septem/
/
ber /
2020 2020
2020

Oktober /
2020

November /
2020




Catatan: jadwal seaktu-waktu dapat berubah
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
1. Sejarah Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera
Selatan
a. Sejarah Singkat MTS Nurul Islam
Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam merupakan lembaga pendidikan
yang konsentrasi dibidang keagamaan dan umum yang berdiri tahun 2000
diangkat sebagai Kepala Madrasah Saidun, S.Ag. dan mendapatkan izin dari
Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2003 dengan
nomor:

KPTS/MF.8/4/PP.005/955/2003

dengan

nomor

Statistik

21.2.16.06.05.002. Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam digagas oleh
Kiai Dimyati Mahmudin dan kawan-kawan. Gedung Madrasah dibangun
berdasarkan hasil swadaya masyarakat yang terbuat dari kayu berdinding
papan. Madrasah tesebut berdiri di atas tanah wakaf sebagai pewakaf adalah
Kiai Dimyati Mahmudin dengan Surat

Pengesahan Nadzir

nomor

KF.8/08/BA.03/495/I/2001, Madrasah ini teletak di Jalan Palembang-Jambi
km 203 tepatnya lorong Mekarsari Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01,
Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam merupakan ini lembaga yang
berada dinaungan Yayasan Yanuris Srimaju didalamnya terdapat lembaga
pendidikan formal mulai dari Raudatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah
(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), serta pendidikan
Non Formal diantaranya Madrasah Diniyah. Lembaga ini juga merupakan
pendidikan Islam yang juga berfungsi sebagai lembaga pengembangan
dakwah

dan

lembaga

pemberdayaan

masyarakat.

Sebagai

lembaga

pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam tidak hanya terpaku
pada kegiatan penggalian ilmu pengetahuan semata, tetapi juga menjadi
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wahana “pelatihan” untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan pada tataran
realitas. Selain itu, pendidikan di madrasah ini tidak hanya mengarah pada
keunggulan akademis, tetapi justru menegaskan pada orientasi pembentukan
karakter (character building) yang berasaskan pada prinsip akhlaq alkarimah. Sebagai lembaga pengembangan dakwah, Madrasah yang berada di
Bayung Lencir ini dengan sendirinya menjadi salah satu guru syiar agama
dan penyebaran ajaran agama sekaligus tampil sebagai komponen penting
dari gerakan amar ma’ruf nahi munkar.
Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, MTs Nurul Islam
berperan dalam pengembangan masyarakat sekitar terutama terkait dengan
masalah keagamaan maupun pemberdayaan sektor non keagamaan. Hal ini
merupakan ciri khas Madrasah ini karena lembaga ini merupakan pendidikan
berbasis masyarakat. Dengan demikian salah satu komponen penting dari
sistem Madrasah ini adalah peran aktifnya dalam pemberdayaan masyarakat
sekitar dan sebaliknya peran aktif masyarakat dalam pengembangan
Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam sangat penting juga. Lembaga Pendidikan
yang bercirikan Islam ini berada di bawah pembinaan langsung dari
Kementrian Agama Republik Indonesia.
Seiring berjalannya waktu pada tahun 2004 Madrasah Tsanawiyah
Nurul Islam memiliki kekuatan hukum yaitu diterbitkannya akta pendirian
Yayasan yang menaungi Madrasah tersebut yaitu Yayasan Pondok Pesantren
Nurul Islam melalui akta notaries dan pejabat pembuat akta tanah Achmad
Syahroni, S.H. yang berkantor di jalan Kapten A Rivai Nomor: 1436 A
Palembang dengan nomor akta pendirian Yayasan Pondok Pesantren 19 yang
diterbitkan pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Januari Tahun 2004.
Faktor yang mendasari Madrasah ini dari tahun ketahun mengalami
peningkatan baik sarana dan prasarana, jumlah santri, serta diiringi semakin
berkualitasnya outpun yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren tersebut.
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Berkembangnya

Madrasah

ini

dan

seiring

tuntutan

aturan

administrasi maka pada tahun 2008 yayasan mengalami pembaharuan nama
yayasan dengan nama Yayasan Yanuris Srimaju Bayung Lencir yang
diterbitkan oleh Notaris/PPAT A Makawi, S.H. dengan nomor 28 diterbitkan
pada tanggal 15 Oktober 2008 sekaligus Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Mengesahkan Yayasan Yanuris Srimaju Bayung
Lencir melalui surat keputusan Nomor: AHU-4613.AH.01.02 Tahun 2008.
Sehingga sekarang Pondok Pesantren Nurul Islam telah resmi dan memiliki
kekuatan hukum yang sah.
Kekompakan dan kegigihan yayasan, Kepala Madrasah, dewan guru,
dan pegawai dalam mengelola lembaga pendidikan formal telah meraih status
dari Terdaftar berubah dan B (Baik) yang dilakukan visitasi oleh Badan
Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Artinya mutu yang dihasilkan oleh
Madrasah sudah baik dan perlu untuk ditingkatkan menjadi yang lebih baik
lagi.
2.

Visi, Misi dan Tujuan MTs Nurul Islam
a) Visi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam

Berkualitas, Berprestasi, dan Terpercaya. Kami memilih visi ini dengan
berorientasi pada tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek. Visi tersebut
menjadi pedoman bagi setiap sivitas akademika Madrasah Tsanawiyah Nurul
Islam Bayung Lencir untuk mewujudkan tujuan madrasah. Visi ini
mencerminkan profil dan cita-cita Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung
Lencir antara lain:
1. Berorientasi pada keunggulan dengan memerhatikan potensi kekinian
2. Sesuai denagn norma dan harapan masyarakat
3. Bersifat mengikat bagi setiap sivitas akademika MTs Nurul Islam
4. Sebagai panduan bagi pelaksanaan Misi MTs Nurul Islam
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b) Misi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam
Untuk mewujudkan visi MTs Nurul Islam tersebut, diperlukan
suatu misi berupa kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas. Misi
MTs Nurul Islam yang disusun berdasarkan visi di atas, adalah sebagai
berikut.
1. Menyelenggarakan Pendidikan Berlandaskan Ajaran Agama Islam
2. Menyelenggarakan Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Inovatif
3. Memberikan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan
pembelajaran untuk mendukung pengembangan potensi peserta
didik
5. Memberikan pelayanan yang prima dalam berbagai hal untuk
mendukung proses belajar dan mengajar

c) Tujuan Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam
Berdasarkan visi dan misi Madrasah, maka tujuan yang hendak
dicapai sekolah MTs Nurul Islam antara lain sebagai berikut:
1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah
SWT
2. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik peserta didik
sesuai bakat dan minat
3. Menanamkan

sikap berakhlakul karimah, disiplin , jujur, dan

bertanggungjawab
4. Menyiapkan pesertad didik menjadi generasi Islam yang Qur’ani
5. Memberikan

bekal

peserta didik

dalam

penguasaan

pengetahuan dan teknologi
6. Mencpitakan lingkungan Madrasah yang bernuansa Islami
7. Menjadi Madrasah/sekolah terpercaya di masyarakat.

ilmu
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3.

Profil Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam
1.

Nama Yayasan

: Yayasan Pondok Pesantren Yanuris

2.

Nama Pendiri Yayasan : K.H. Dimyati Mahmudin

3.

Tahun Berdiri

: 2002

4.

Kecamatan

: Bayung Lencir

5.

Kabupaten

: Musi Banyuasin

6.

Provinsi

: Sumatera Selatan

7.

Lokasi

: Jalan Palembang-Jambi km 203

tepatnya lorong Mekarsari RT 04, RW 01, Kelurahan Bayung
Lencir,

Kecamatan Bayung

Lencir,

Kabupaten Musi

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

4.

Sarana Dan Prasarana Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam
Sebagaimana
Tsanawiyah

pondok

pesantren

pada

umumnya,

Madrasah

Nurul Islam juga memilki sarana dan prasarana yang

merupakan bagian integral dari sebuah lembaga pendidika. Sarana dan
prasarana yang dimilikinya sangat menunjang proses pelaksanaan
progaram tidak mungkin bisa berjalan tanpa danya sarana dan prasarana
yang mendukung, baik bersifat teknis maupun yang bersifat nonteknis.
Bahkan lebih jauh keberadaan sarana dan prasarana yang dimiliki pondok
pesantren bisa menentukan efektifitas dan kualitas pencapaian tujuan yang
telah ditetapka.
Berikut akan dirincikan keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki
Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam dapt dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.1
Sarana Dan Prasarana MTS Nurul Islam Bayung Lencir
Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera
Selatan 2020.

No.

Jenis
Bangunan

Kondisi
Jumlah

Baik

Rusak

ringan

Berat

1

2

1

-

1

Ruang Kelas

15 ruang

2

Masjid

1 Unit

3

Lab. Komputer

1 Ruang

1

-

-

4

Lab. Bahasa

1 Ruang

1

-

-

5

Lab. IPA

1 Ruang

1

-

-

6

Perpustakaan

1 Ruang

1

-

-

7

Kantor Guru

1 Ruang

1

-

-

8

Kantor TU

1 Ruang

1

-

-

9

Kantor Kamad

1 Ruang

1

-

-

10

WC Guru

2 Unit

2

-

-

11

WC Siswa

4 Unit

2

2

-

Lap. Olah

1 Unit

1

-

-

-

12
13

12

Rusak

Raga
UKS

1 Unit

1

Keterangan
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Tabel 4.2
STRUKTUR ORGANISASI MTs NURUL ISLAM BAYUNG LENCIR 2020
Nama

Jabatan

KH. Dimyati Mahmudin

Pengasuh Pondok Pesantren

Yusuf, S.Pd

Kepala Madrasah

Ahmad Effendi

Komite Madrasah

Herliana Komalasari S.Pd

Tata Usaha

Melinda Sari A. Md.

Bendahara

Alamsyah, S.S.

Waka Kurikulum

Imam Rahmanudin, S.Pd

Waka Kesiswaan

Imam gozali , S.Pd

Waka Sarpras

Kusbiyanto, S.Pd

Waka Humas

Rizal mustaqim

Tata Usaha

Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera
Selatan 2020.
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5.

Tata Tertib/Aturan-Aturan Santri Pondok Pesantren
Nurul Islam Bayung Lencir

1.

Dasar Pemikiran
Untuk

ketertiban,

mewujudkan

keefektipan,

kedisiplinan,
dan

keamanan,

keharmonisan

kenyamanan,

dalam

kegiatan

penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Islam sehingga
tercipta iklim belajar yang kondusif sehingga dapat terbangun sebuah
lembaga pendidikan yang dipercaya dan menghasilkan lulusan yang
berkualitas baik dari sisi akhlaknya maupun akademis maka perlu
ditetapkan tatatertib/aturan-aturan yang bersifat mengikat.
2.

Tujuan
a. Menciptakan kedisiplinan, keamanan, kenyamanan, ketertiban,
keefektipan, dan keharmonisan dalam suasana belajar dan
mengajar di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Islam.
b. Membentuk watak, sikap dan kepribadian yang mapan sebagai
makhluk

sosial,

insan

yang

beragama,

bermoral

dan

bermartabat.
c. Menciptakan kegiatan belajar dan mengajar yang aktif, kreatif,
efektif, efisien dan menyenangkan.
d. Mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan yang berupa
pelanggaran-pelanggaran tata nilai sosial dan agama dalam
kehidupan sehari-hari.
e. Menanamkan kebiasaan bersikap disiplin, bertanggungjawab,
dan taat aturan.
f. Menjadikan Pondok Pesantren Nurul Islam sebagai mitra
pendidikan terpercaya
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BAB I
TATA TERTIB UMUM
Pasal 1
Setiap santri/siswa tanpa terkecuali harus berpakaian yang sopan, rapi dan islami,
bagi laki-laki tidak memakai kalung, gelang, dan cincin.
Pasal 2
Setiap santri/siswa harus bertutur kata yang sopan dan berperilaku yang baik serta
menjaga hubungan yang harmonis dengan semua pihak dan golongan sesuai
dengan norma-norma yang berlaku.
Pasal 3
Setiap santri/siswa berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga lingkungan agar
tetap bersih serta melaksanakan tugas kebersihan, keindahan, kerapian dan
kesehatan lingkungan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
Pasal 4
Setiap santri/siswa dilarang untuk berambut gondrong (bagi santri laki-laki),
memodifikasi rambut yang tidak sesuai sebagai santri/siswa, memakai wig,
berkuku panjang, mengecat kuku, dan bertato.
Pasal 5
Setiap

santri/siswa

berkewajiban

memelihara

dan

menjaga

nama

baik

almamater/pondok pesantren/madrasah baik di dalam maupun di luar kampus.
Pasal 6
Setiap santri/siswa dilarang keras melakukan pencurian, merusak/merugikan
barang/benda milik orang lain.
Pasal 7
Setiap santri/siswa diwajibkan menjaga hijab dan menutup aurat dalam tata
pergaulan dan kehidupan sehari-hari.
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Pasal 8
Setiap santri/siswa dilarang keras membuat kelompok/bersekongkol/gank dengan
maksud/ikhtikat yang tidak baik untuk melawan aturan ataupun melakukan
penganiayaan, pemerasan, intervensi dan intimidasi terhadap teman sejawat,
dewan guru dan lembaga.
Pasal 9
Setiap siswa/santri dilarang keras memiliki, menyimpan, dan atau mengonsumsi
minuman keras, merokok, narkotika, dan obat-obatan terlarang.
BAB II
KEPESANTRENAN
Pasal 1
Tata Tertib Bersifat Umum
Setiap santri/siswa diwajibkan mematuhi aturan OP3NI dan aturan-aturan lainnya
yang telah ditetapkan dan disyahkan bersama-sama oleh para pihak (santri/siswa,
dewan guru/ust/usth, pembina dan Madrasah).
Pasal 2
Perizinan
a. Bagi santri yang mondok izin pulang harus mendapat persetujuan/rekomendasi
dari pihak yang berwewenang/dikuasakan untuk memberi perizinan. Pasal ini
berlaku untuk santri laki-laki maupun perempuan.
b. Khusus untuk santri perempuan izin pulang hanya diberikan apabila telah
memenuhi unsur pada pasal 2.1. dan selanjutnya dijemut/didampingi oleh
wali/orang tua yang bersangkutan.
c. Tidak dibenarkan santri putri pulang tanpa dijemput/didampingi oleh
wali/orang tuanya.
d. Bagi

santri

yang

mondok

tidak

diperkenankan

izin

keluar

kampus/kepasar/ketempat teman tanpa didampingi oleh orang tua atau wali.
e. Bagi santri tidak diizinkan untuk pulang jika tidak kepentingan santri itu
sendiri termasuk tatangga hajatan maupun dirumah sendiri hajatan.
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Pasal 3
Setiap santri/siswa dilarang mengajukan izin pulang menjelang/sebelum tanggal
libur yang telah ditetapkan kecuali sakit dan mendapat rekomendasi dari bidan
pondok.
Pasal 4
Setaip santri/siswa ketika libur dilarang untuk mengajukan perpanjangan libur
kecuali orang tua, saudara kandung sakit keras, dan yang bersangkutan sakit
memerlukan istirahat (dapat dibuktikan oleh Keterangan dari dokter).
Pasal 5
Keamanan
a. Santri/siswa secara perorangan ataupun kelompok wajib bersama-sama
menjaga

keamanan

di

lingkungan

pondok

pesantren/madrasah

serta

melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Keamanan dengan baik,
disiplin, jujur dan bertanggung jawab.
b. Bagi yang piket wajib mengetahui, mengorganisir keluar masuk tamu dan
santri/siswa selama kurun waktu 1 x 24 jam baik secara administrasi maupun
teknis.
c. Wajib mengawal, melaporkan dan memandu tamu yang berkepentingan baik
dengan santri maupun lembaga.
d. Dilarang menyimpan/memiliki/menggunakan HP, Laptop, MP3, dan elekronik
sejenisnya

baik

di

lingkungan

asrama

maupun

sekolah.

Penggunaan/penyimpanan HP, Laptop, MP3, dan elekronik sejenisnya hanya
dibenarkan apabila mendapat persetujuan dari yang berwenang hanya terbatas
pada keperluan yang diketahui dan diizinkan olehnya. Jika santri/siswa
diketahui dan terbukti membawa/menggunakan HP, Laptop, MP3, dan
elekronik sejenisnya akan dirampas dan dimusnahkan.
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BAB III
PERATURAN SEKOLAH/MADRASAH
(PERATURAN AKADEMIK)
Pasal 1
Mutasi/Pindah Sekolah
a. Setiap siswa yang mutasi dari sekolah lain harus memenuhi persyaratan yang
telah ditetapkan dan diatur dalam tata tertib mutasi/pindah.
b. Tata tertib sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, yaitu berupa surat
permohonan pindah dari orang tua, raport dari sekolah asal, surat keterangan
pindah dari Kepala Sekolah asal, foto kopi STTB jenjang pendidikan
sebelunya (yang telah dilegalisir), NISN, KK, KTP orang tua, Akta Kelahiran
(jika ada), dan validasi serta persyaratan lainnya yang dipandang perlu.
c. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a, b di atas tidak
terpenuhi, maka mutasi/pindah dari sekolah lain tidak bisa diterima.
Pasal 2
Kehadiran Siswa/Santri
Setiap siswa diwajibkan hadir minimal 85 % dari waktu belajar efektif pada setiap
semester yang bersangkutan. Bila mana ketercapaian target sebagaimana tersebut
di atas tidak tercapai, maka siswa yang bersangkutan tidak bisa mengikuti ujian
sekolah/semester/ujian nasional.
Pasal 3
Perizinan Karena Berhalangan Hadir
a. Setiap siswa yang berhalangan hadir harus mengajukan izin dan mendapat izin
serta rekomendasi dari wali kelas/pihak yang berwenang. Jika tanpa
keterangan

maka

santri/siswa

yang

bersangkutan

dianggap

Tanpa

Keterangan/Alpa.
b. Setiap santri/siswa yang alpa/ tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 3 kali
berturut-turut maka akan dilakukan pemanggilan orang tua/wali melalui wali
kelas/ waka kesiswaan.
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Pasal 4
Perizinan Karena Sakit
a. Apabila siswa berhalangan hadir/sekolah karena sakit, pihak sekolah dapat
memberikan dispensasi/izin untuk tidak belajar.
b. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dengan pada pasal ini hanya bisa
diberikan apabila siswa/santri yang bersangkutan dapat mengajukan Surat
Keterangan dari dokter atau bagi yang mondok dari bidan pondok/yang
berwenang.
Pasal 5
Pakaian Seragam
a. Pada saat sekolah formal berlangsung, setiap santri harus berpakaian yang
lengkap, rapi, sopan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak
sekolah/madrasah.
b. Pada saat sekolah formal Setiap santri memakai seragam sepatu warna hitam,
tali hitam, terbuat dari kain atau kulit, dan tidak diperbolehkan memakai
sepatu karet/sendal/sapatu sandal.
c. Setiap Santri dilarang memodifikasi/membuat bentuk pakaian yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah (celana Pencil,
pakaian sempit/ketat).
Pasal 6
Kenaikan Kelas
a. Kenaikan

kelas

dilaksanakan

setiap

akhir

tahun

pelajaran

dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan prestasi akademik, akhlak, dan
perilaku santri/siswa serta pengamatan agama dalam kehidupan sehari-hari.
b. Bagi santri yang secara akademik tidak tercapai nilai minimum yang
dipersyaratkan dan secara moral/akhlak tidak dinilai baik, maka pihak sekolah
dapat menyatakan tidak naik kelas.
c. Ketentuan/penetapan/keputusan tidak naik kelas dipertimbangkan dan
ditetapkan bersama-sama oleh pihak pengelola sekolah/madrasah dan yayasan
serta mengacu pada ketentuan pemerintah.
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Pasal 7
Tata Tertib Menerima Tamu
a.

Bagi santri/siswa yang dikunjungi oleh keluarga/tamu harus melaporkan dan
meminta izin dari yang berwenang baik pada jam pelajaran formal maupun
di luar jam belajar formal.

b.

Bagi tamu/wali santri laki-laki maupun perempuan harus melapor terlebih
dahulu ke

c.

pada guru/petugas Keamanan/Piket dan hanya bisa bertemu di tempat yang
telah disediakan (tidak diizinkan masuk kekamar santri).

d.

Bagi tamu/orang tua/wali santri yang ingin bermalam/menginap di Pondok
Pesantren harus melapor kepada bagian keamanan/guru/mudir/pegawai
pondok pesantren.
Pasal 8
Pengaturan Kendaraan

a.

Bagi santri yang menggunakan kendaraan pribadi dilarang memakirkan
kendaraannya di luar pekarangan Pondok Pesantren.

b.

Dilarang keluar menggunakan kendaraan tersebut pada saat jam sekolah
tanpa mendapat izin guru piket

c.

Bagi orang tua/tamu/wali santri yang bermalam/menginap membawa
kendaraan harus melapor ke bagian keamanan.
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JENIS-JENIS PELANGGARAN dan SKOR TATA TERTIB SANTRI
PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM BAYUNG LENCIR
No.

Jenis Pelanggaran

Skor

Membawa peralatan elektronik seperti HP, Laptop/notbook,
1

kamera, MP3, dan sejenisnya (jika tertangkap barang-barang
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tersebut maka akan dimusnahkan)
2
3

Membuang sampah sembarangan/tidak pada tempatnya
Tidak memakai sepatu pada saat jam sekolah kecuali kakinya sakit
dan mendapat izin

2
5

Bagi laki-laki berambut panjang/gondrong, mengecat rambut,
4

memakai wig, memelihara buntut/kuncir, dan memodifikasi rambut

5

yang dianggap tidak pantas bagi santri
5

Bagi santri laki-laki memakai cincin, kalung, dan gelang tangan
dalam bentuk apapun

5

6

Berkuku panjang dan mewarnai kuku bagi laki-laki

3

7

Tidak mengikuti upacara baik rutin maupun hari-hari besar

3

8

Bekerjasama dan menyontek saat ujian

10

Membolos sekolah, masuk pelajaran pertama kemudian tidak
9

masuk pada pelajaran berikutnya atau sebaliknya, bagi santri

30

pondok pulang/atau keluar pagar tanpa izin
10
11
12

13

14
15

Merusak atau mencorat-coret fasilitas Pondok Pesantren jika
merusak wajib mengganti
Membawa dan meminum minuman keras, membawa dan merokok
Membohongi guru, pegawai Ponpes Nurul Islam, orang tua, dan
tidak menyampaikan surat panggilan atau edaran penting lainnya
Tidak hormat dan tidak patuh terhadap guru dan pegawai Pondok
Pesantren Nurul Islam
Membawa, mengedarkan serta membunyikan dan membakar
petasan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Islam
Concat/membobol pagar/lewat bukan jalan yang telah ditentukan,

20
50
40

30

20
50

50

main kartu/ hal yang mengarah pada perjudian
16
17

Membawa senjata tajam atau senjata api
Membawa, mengedarkan dan mempertontonkan VCD, majalah,
buku, koran dan sejenisnya yang terindikasi pornografi

50
50

18

Berjudi, berbuat asusila yang terindikasi pornoaksi

50

19

Terbukti mencuri dan perbuatan kriminalitas lainnya

50

20

Membawa, mengkonsumsi, mengedarkan, obat-obatan terlarang
atau NARKOTIKA

100

Membuat keributan/berkelahi/melakukan pengeroyokan sesama
21

teman, tawuran antar sekolah, maupun terhadap masyarakat baik di

50

dalam maupun di luar lingkungan Pondok Pesantren
22

23
24
25

26

27

Berada di luar kelas saat kegiatan belajar mengajar tanpa seizin
guru yang mengajar/guru piket
Berteriak-teriak dan membuat kegaduhan di dalam maupun diluar
kelas
Berpacaran/mojok/berkirim-kirim surat
Bagi santri pondok tidak mengaji sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan
Tidak mengikuti/terlambat membaca Al-Quran 15 menit sebelum
pelajaran dimulai
Memakai pakaian/sepatu tidak sesuai dengan ketentuan, bagi santri
putri memakai perhiasan yang berlebihan

30

20
60
30

30

20

Tidak menjalankan tugas yang diberikan oleh guru/Pegawai/OP3NI
28

untuk menjadi petugas muhadoroh, pengajian, peringatan hari-hari

20

besar, upacara, dan lain-lain
Catatan: Jika skor telah mencapai 100 maka akan dikembalikan kepada orang
tua/wali masing-masing.
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Tabel 4.3 Nama Pendidik Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung
Lencir Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2020

No

Nama Guru

Jabatan

1

Yusuf, S.Pd.

Kamad

2

Alamsyah, S.S.

Guru/Wakamad

3

Iman Rahmudin, S.Pd.

Guru/Kesiswaan

4

Eva Dewi, S.Pd.SD.

Guru

5

Ida Farida

Guru

6

Irfan faridli, S.Ag.

Guru

7

Kusbianto, S.Pd.

Guru

8

Leny Milati, A.M.Keb.

Guru

9

Mat Soleh,S.Pd.SD

Guru

10

M. Taufiqurrohman, M.Pd.

Guru

11

Misliana, S.Pd.

Guru

12

Nurlaili, S.Pd.I.

Guru

13

Murdiana, S.Pd.I.

Guru

14

Edi Suharsono

Guru

15

Sri Widiarti, S.Pd.

Guru

16

Suryono, S.Th.I.

Guru

17

Yulia Jamaan,S.Pd.

Guru

18

Uswatun Hasanah, S.Pd.

Guru

19

Imam Gozali, S.Pd.

Guru

20

Roihan Faridli

Guru

21

Melinda Sari, A,Md.

Tata Usaha

22

Rizal Mustakim

Tata Usaha

23

Rini Hidayah

Tata Usaha

Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera
Selatan 2020.
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Tabel 4.5
DATA REKAPITULASI SANTRIWAN DAN SANTRIWATI

Madrasah tsanawiyah nurul islam bayung lencir sumatera selatan 2020.

NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KELAS

VII

VIII

IX

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C

KETERANGAN
PUTRA
PUTRI
JUMLAH
31
30
61
33
29
62
30
28
58
32
31
63
37
35
72
37
36
73
38
35
73
34
34
68
27
34
61
29
35
64
25
31
56

(Dokumentasi madrasah tsanawiyah nurul islam bayung lencir sumatera
selatan 2020).
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B. Temuan khusus dan Pembahasan
a. Keadaan Disiplin Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Nurul
Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan.
Sebenarnya sikap disiplin ini atau kebiasaan disiplin yang akan
ditanamkan oleh orang tua dan orang-orang dilingkungan keluarga, akan
terbawa oleh anak dan sekaligus akan memberikan warna terhadap
perilaku kedisiplinannya kelak, pembentukan sikap kedisiplinan yang
dibawa dari lingkungan ini merupakan modal besar bagi pembentukan
sikap kedisiplinan dilingkungan sekolah.
Di dalam pengelolaan pengajaran, disiplin merupan suatu masalah
penting. Tanpa adanya kesadaran akan keharusan melaksanakan atauaran
yang sudah ditentukan sebelumnya, pengajaran tidak mungkin dapat
mencapai terget maksimal.
Penyusutan peraturan dan tata tertib yang dilakukan dengan cermat
dan hati-hati akan mempermudah adanya kesadaran dan pengertian yang
dimaksud. Peraturan tidak bersifat seragam untuk semua kelas dengan
keadaan

dan

spesifikasi

kelas-kelas

yang

bersangkutan.

Tidak

mungkinlah bagi guru maupun siswa untuk menyeleggarakan pengajaran
secara prodektif apabila tidak ada pedoman yang jelas bagi semua
kegiatan semua kegiatan sekaligus penggunaan ruang dan pearlatan
lainnya. Demikian juga dalam hal administrasi seperti absensi,
pencatatan guru yang bertugas, pencatatan kebutuhan bahan praktis,
pengumpulan nilai dan lain-lainnya tertentu akan mengahabiskan banyak
waktu. Singkat nya dapat dikatakan bahwa tanpa adanya peraturan dan
tata tertib, kegiatan sekolah tidak akan efesien.
Wawancara dengan yusuf, S.Pd. Kepala Sekolah Madrasah
Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumtera Selatan:
“Untuk efektifitas dan efesien setiap kegiatan pendidikan dan
pembelajaran, maka disiplin dari setiap komponen pendidikan
sangat diperlukan, meskipun saya akui disiplian siswa di madrasah
tsanawiyah nurul islam bayung lencir ini belum sepenuhnya
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terlaksana sebagaimana mestinya. Karena kurangnya kesadran akan
disiplin dari semua pihak dimadrasah ini”.(wawancara 10 Agustus
2020).
Agar dapat data yang lebih jelas, berikut daftar siswa yang menggar
tata tertib yang diambil dari guru piket dan guru BK:
Daftar siswa yang melanggar tata tertib di Madrasah Tsanawiyah
Nurul Islam Bayun Lencir Sumatera Selatan.
Tabel 4.4
DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIIB

NO

NAMA SISWA

PERNAH MELANGGAR

1

AUDY ZAKIYATUL KAMILA



2

ADELIA ANGGRAINI



3

ADINDDA DWI LISTIA

-

4

ARIKA SFAITRI

-

5

DINDA PUTRI



6

HENI SETIAWI



7

HETIVA AGUSTIS



8

INDRI SAFITRI

-

9

LEHA RAGTANTI



10

MINARNI



11

MUTIARA SUCI AULIA

-

12

MEILINA KHAIRANI

-

13

MEISYA AULIA M.



14

MELANI DWI AYU



15

NAYA APRILIA



16

NURUL AENI



17

NAURAH RESTU D.



18

NAUFA ELIZA



19

NOVITA SARI



20

NAILA CALISTA



21

PIPIN WIDYA HASPALA



22

RIFA SAADAH

-
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23

SITI FATIMAH

-

24

SITI AISYAH

-

25

TIA ZAHROTUL HASANAH



26

LIMI LATIFAH



27

VIRA DEVITA S.

-

28

WINDA AULIA SARI

-

29

WULAN KARTIKA

-

Hasil

penelitian

dilapangan

khusus

di

Madrasah

Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan dikelas
VIIB yang paling mencolok mengenai pelanggaran kedisiplinan
belajar siswa, karena guru merasa kesulitan dalam mengahadapi
siswa yang terallau banyak di kelas sulit untuk memahami dan
memperhatikan siswa satu per satu karena jumlah siswa yang
ditempatkan dalam satu kelas melebihi batas maksimal yaitu yang
seharusnya 24 siswa namun diisi menjadi 29 siswa. Sehingga sulit
untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut.
Peneliti juga menemukan bahwa kedisiplinan di Madrasah
Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan
menggunakan sistem poit dalam mengatasi anak yang bermasalah
dengan cara, pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu
ada poit nya jika siswa tersebut melakukan pelanggaran lebih dari
batas maksimal yaitu 100 pont maka siswa tersebut akan
dikeluarkan dari sekolah.
Tata tertib sekolah tidak akan tercapai tanpa kerja sama
semua elemen-elemen yang bearda dalam lingkungan sekolah itu.
(Observasi, 19 agustus 2020). Dilapangan ditemukan kenyataannya
bahwa:
Bentuk

disiplin

yang

masih

rendah

di

Madrasah

Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan,
indikasinya adalah siswa berbuat sesuatu yang melanggar disiplin
seperti:
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1. Masih lemahnya hukuman siswa
Kondisi disiplin siswa di Madrasah Tsanawiyah Nurul
Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan diamana didapat
keterangan dari kelas tersebut siswa sangat tidak disiplin.
Menurut Murdiana sebagai guru Aqidah Akhlak :
“ jenis pelanggaran disiplin yang sering dilakukan siswa adalah
berkaitan dengan datang terlambat di kelas, membuat sampah
sembarangan dikelas, mengobrol pada saat jam belajar.
Penggaran ini hanya biasanya ditegur saja” (wawancara, 10
Agustus 2020)
Hukuman yang diterapkan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam
Bayung Lencir Sumatera Selatan masih terbilang lemah dan belum
diterapkan secara intensif, seperti misalnya apabila terlambat datang
pada proses pembelajaran hanya disuruh memungut atau bahkan
membuang sampah pada setiap kelas tanpa pengawasan guru,
sehingga siswa yang melakukan pelanggaran hanya menganggap
tentang hukuman tersebut dan tidak takut untuk mengulangi
pelanggaran untuk kesekian kalinya.
Wawancara penulis dengan Yusuf kepala sekolah di Madrasah
Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan.
“Kendala disiplin siswa dimadrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung
Lencir Sumatera Selatan adalah masih lemahnya hukuman bagi
pelanggar disiplin dan kondisi ini membuat siswa masih berani
melanggar aturan sekolah yang selama ini telah ditetapkan di
Madrasah Tsanawiyah Bayung Lencir Sumatera Selatan”
Wawancara diatas

menjelaskan

bahwa

masih

lemahnya

hukuman bagi pelanggar disiplin dan kondisi ini mmebuat siswa
masih berani melnggar aturan sekolah yang selama ini telah
ditetapkan di Madrasah Tsanawiyah Bayung Lencir Sumatera Selatan.
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2. Siswa kurang introspeksi diri
Kebiasaan adalah cara bertindak atau berbuat seragam,
pembentukan kebiasann dapat ditempuh melalui dua cara;
pertama dengan cara petualangan dan kedua: dengan cara
disengaja dan direncanakan. Jika melalui pendidikan keluarga
pembentukan

jiwa

keagamaan

menggunakan

cara

pertama,

dapat
maka

dilakukan

melalui

dengan

kelembagaan

pendidikan lebih efektif dapat dilakukan dengan cara yang kedua.
Dengan demikian pengaruh pembentukan jiwa keagaman pada
anak dilembaga pendiidkan akan lebih banyak tergantung dari
bagaimana perencanaan pendidikan agama yang diberikan
disekolah. Perilaku yang dilakukan siswa menjadi contoh
kebiasaan siswa diruah, dan guru Madrasah Tsanawiyah Bayung
Lencir

Sumatera

Selatan

menjadi

kewalahan

dalam

mengahadapinya dan memperbaiki perilaku disiplin siswa
tersebut.
Faktor lainnya adalah perilaku yang ada terungkap seperti
wawancara penulis dengan Murdiana Guru Aqidah Akhlak
Mengatakan:
“tidak adanya kesadaran yang timbul dari diri siswa untuk berubah
tingkah lakunya untuk ebih baik lagi dan tidak terkontrol oleh
orang tua tetang perilaku anaknya”(wawancara, 10 Agustus 2020)
Pengamatan penulis dimana Indri Safitri dan Minarni sering
sekali

berbicara

kotor

dan

sering

kali

perkataan

mereka

menyinggung perasaan diri teman-teman mereka dan mereka sama
sekali tidak memperdulikan hal itu, karena sudah terbiasa dan
terbawa dari rumah mereka dan kebiasaan yang tidak bisa lagi
dirubah walaupun sudah seringkali diinasehati oleh teman-temanya
ataupun guru(Observasi, 19 Agustus 2020).
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Kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya disiplin bisa
membuat guru sulit untuk menerapkan disiplin secara konsisten di
Madrasah Tsanawiyah Bayung Lencir Sumatera Selatan. Suatu kendala
yang paling menghambat penegakan disiplin datang dari siswa sendiri,
padahal siswa terlibat disiplin dalam belajar mereka. Karena guru yang
mengajar juga berbeda, maka konsep disiplin yang diterapkan juga pasti
berbeda, hal ini kemungkinan yang menyebabkan perbedaan penerapan
disiplin siswa dikelas saat belajar.

b. Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam Meningkatkan Kedisiplinan
Belajar di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir
Sumatera Selatan
Dalam proses kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan
adanya kedisiplinan, baik kedisiplinan disekolah maupun kedisiplinan
yang ada dikelas, dimana kedisiplinan tersebut sangat bermanfaat
terhadap terlaksananya proses belajar

mengajar.

Adanya usaha

kedisiplinan yang dilakukan oleh guru akan membuat siswa-siswi lebih
terangsang dalam melaksanakan tugas nya sebagai peserta didik, yaitu
belajar dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan pendidikan akan
tercapai.
Guru memliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan
kedisiplinan peserta didiknya, sebagai pemimpin kelas ia harus
mengetahui dan memahami semua hal yang berkaitan dengan keadaan
kelas yang dikelolanya, guna untuk menciptakan keadaan kelas yang
nyaman sehingga aturan-aturan tata tertib kelas akan mudah diterapkan
oleh peserta didik dalam interaksi sesama peserta didik maupun dengan
gurunya.
Adapun bentuk-bentuk upaya guru aqidah akhlak dalam
meningkatkan kedisiplinan siswa di kelas VIIB Madrasah Tsanwiyah
Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan, yaitu:
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1. Melakukan absen diawal waktu masuk kelas
Membahas absensi siswa tentu kita akan mengingat mengenai
kegiatan setiap guru diawal pembelajaran. Absensi siswa bertujuan untuk
mengetahui siswa yang hadir pada pembelajaran yang akan dilakukan
didalam kelas. Cara yang dilakukan untuk absensi memang bermacammacam ada satu demi satu ada juga yang menayakan siapa yang tidak
hadir dalam pembelajaran saat itu.
Setiap dua cara absensi yang dilakukan oleh guru diatas
memiliki perbedaan dan manfaat yang berbeda-beda, cara pertama
dengan melakukan absensi siswa satu demi satu, cara ini dilakukan oleh
guru setiap awal minggu di hari senin, cara ini untuk mengentahui
kesiapan siswa dalam pembelajaran satu pekan sambil menanyakan apa
yang dilakukan pada saat libur sekolah dihari minggu, cara keduanya
yaitu absensi siswa dengan cara menanyakan siapa yang tidak hadir atau
yang tidak sekolah pada pembelajran tersebut.
Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Murdiana selaku guru
Aqidah Akhlak yaitu:
“Salah satu yang saya lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan
kedisiplinan belajar siswa yaitu, melakukan absen diawal waktu
masuk, karena dengan hal ini, siswa akan lebih terdorong untuk
segera hadir disekolah, karena jika mereka tidak ada ketika
diabsen maka siswa akan dianggap tidak hadir”. (Murdiana,
,wawancara, 10 Agustus 2020).
Pernyataan Ibu Murdiana tersebut di perkuat oleh hasil wawancara
yang dilakukan oleh Minarni salah satu santriwati kelas VIIB sebagai
berikut:
“Yah selama ini guru aqidah akhlak disini menerapkan kedisiplinan
belajar siswa seperti salah satunya, mengabsen siswa diawal
waktu masuk, dan jika ada siswa yang terlambat hadir dalam
kelas, maka siswa tersebut akan dianggap tidak hadir (Alpa)”.
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Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
Ibu Murdiana selaku guru aqidah akhlak sangat mengupayakan
kedisiplinan belajar siswa, yaitu dengan mengabsen diawal masuk,
tujuanya yaitu agar siswa tidak tertinggal materi pelajaran jika datang
tepat waktu dan membiasakan siswa untuk disiplin waktu juga.
Setelah peneliti melakukan observasi lanjutan, peneliti melihat
ibu murdiana selaku guru aqidah akhlak di Mts pondok pesantren nurul
islam, ibu murdiana memang melakukan absen diawal waktu masuk
kelas, beliau melakukan absen dengan cara memanggil namanya dan
meminta siswanya untuk mengacungkan tangannya. .( Murdiana, Guru
Aqidah Akhlak Mts Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan,
wawancara, 19 Agustus 2020).

2. Pemberian contoh disiplin dari guru
Dalam perannya sebagai pengelola kelas guru hendaknya mampu
mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari
lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Di kelas, disiplin berati taat
pada peraturan kelas, seorang murid dikatakan berdisiplin apabila ia
mengikuti peraturan yang ada di dalam kelas. Di sini guru harus menjadi
contoh bagi peserta didiknya, dan guru harus adil dan tidak boleh
memihak. Sementara itu, peserta didik yang kurang disiplin mungkin
kurang strateginya dalam mengembangkan cita-citanya, dia akan
mendapatkan kesulitan untuk tetap setia mengerjakan tugasnya dan bisa
saja selalu tergusur, minimal harus selalu didorong oleh gurunya (Sirnam
S. Khalsa, 2008:23)
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Murdiana selaku guru
Aqidah Akhlak, yaitu:
“Dalam perannya sebagai pengelola kelas guru hendaknya mampu
mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan
aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Saya
sebagai pengelola kelas harus memberikan contoh yang baik bagi
peserta didik saya (perilaku disiplin) misalnya, datang tepat waktu
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saat jam mengajar, membuang sampah pada tempatnya,
menghapus papan tulis, membersihkan taplak meja, hal ini harus
dilakukan oleh guru, karena semua kegiatan yang dilakukan
secara terus-menerus akan membekas dalam ingatan peserta didik
dan membantu peserta untuk melakukan hal yang serupa,
sebaliknya apabila seorang guru tidak memberikan contoh
pelaksanaan kedisiplinan disekolah, maka sebagian siswa juga
tidak ada motivasi untuk melaksanakan kedisiplinan dalam
belajar dan kegiatan sehari-harinya”.( Murdiana, Guru Aqidah
Akhlak Mts Pondok Pesantren Nurul Islam Bayung Lencir
Sumatera Selatan, wawancara, 10 Agustus 2020).
Pernyataan Ibu Murdiana tersebut diperkuat oleh hasil
wawancara yang di lakukan oleh Vira Devita Segiana kelas VIIB, yaitu:
“Saya sering melihat Ibu Murdiana melakukan hal yang berkaitan dengan
disiplin bealajar, seperti datang tepat waktu saat mengajar,
kemudian memungut sampah kecil walau hanya bungkus permen
saja, itu sangat membekas pada ingatan saya, mengingat bahwa
kedisiplinan itu penting, meskipun dari hal kecil yaitu hanya
memungut satu bungkus permen dan membuang pada tempat
sampah”.
Kemudian diungkapkan pula oleh siswa Winda Aulia Sari, yaitu:
“Saya sangat termotivasi dari apa yang dilakukan Ibu Murdiana tersebut
sehingga dari apa yang dilakukan tersebut meberikan dampak
fositif untuk diri saya”
Dari wawancara diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa
secara sadar atau tidak sadar apa yang dilakukan oleh Ibu Murdiana
tersebut menginspirasi mereka melakukan penerapan kedisiplinan
dikehidupan sehari-hari.
Setelah melakukan observasi lanjutan, peneliti melihat ibu
murdiana selaku guru Aqidah Akhlak Di Mts Pondok Pesantren Nurul
Islam Bayung Lencir Summatera Selatan, ibu murdiana ketika berada di
kelas VIIB dalam pelajaran aqidah akhlak, ibu murdiana memang
menerapkan upaya meningkatkan kedisiplinan dengan cara memberikan
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contoh langsung dari dirinya, seperti membuang sampah pada tempatnya,
menghapus papan tulis, merapikan bangku .(Observasi, 19 Agustus 2020)

3. Memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku yang
dilakukan oleh siswa serta memberikan sanksi atau hukuman.
Berdasarkan hasil wawancara dari ibu murdiana mengemukakan
bahwa:
“sebenarnya kedisiplinan siswa di kelas VII sudah cukup baik, namun
terkadang ada pembiasaan yang masih terbawa sewaktu dibangku
SD, kemudian pembiasan dari lingkungan keluarga juga, masih
ada beberapa anak yang telat masuk kelas, tidak mengerjakan PR,
maka siswa tersebut diberi tugas tambahan yang harus di
kerjakan, contohnya, menulis kalimat istigfar sebanyak 100x
dalam bahasa arab, membuang sampah-sampah di setiap kelas
menyapu halaman sekolah, setelah mereka melakukan hukuman
kemudian saya memberikan pengarahan tentang kedisiplinan,
bahwa disiplin itu ibarat penyakit menular, saat kalian disiplin
dalam satu hal, misalnya melakukan pekerjaan rumah tepat
waktu, maka kalian akan menjadi terbiasa dan hingga tanpa
disadari anda menerapkan kedisiplinan dalam keuangan,
hubungan dan pekerjaan, jika disiplin diterapkan sejak dini maka
akan terbiasa hingga dewasa nanti. ”

Dari

hasil

wawamcara

dengan

ibu

murdiana,

yaitu

menggunakan penekanan terhadap siswanya agar mampu menerima dan
menerapkan kedisiplinan belajar dengan baik. Dengan melakukan
penerapan ini diharapkan agar siswa tidak melakukan pelanggaran tata
tertib sekolah dan agar siswa jera dalam hal tersebut.
Ada juga hasil wawancara dari salah satu siswa di kelas VIIB
yang diungkapkan oleh Indri Safitri:
“Selama ini guru aqidah akhlak disini menerapkan kedisiplinan belajar
siswa seperti selalu mengingatkan untuk mengerjakan tugas
sekolah, datang tepat waktu, dan sebaginya, dan juga guru selalu
memberi nasehat dan pemahaman betapa pentingnya kedisiplinan
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itu kepada kami para siswa yang melanggar agar tidak mengulangi
perbuatannya, kami sebagai siswa berusaha untuk memahami apa
yang dilakukan guru tersebut untuk kebaikan kami semata”.
Hasil wawancara kedua oleh Siti fatimah kelas VIIB dia
menyatakan bahwa:
“ Guru aqidah akhlak selalu memberi motivasi kepada siswa dan selalu
mengingatkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu kepada siswasiswanya setiap hari dan untuk selalu patuh dan taat kepada orang
tua ketika berada dirumah”.
Hasil wawancara Bapak Yusuf, selaku Kepala Sekolah
menyatakan bahwa:
“Memberikan pemahaman akan pentingnya kedisiplinan kepada siswa
sering dilakukan dengan harapan siswa dapat mengerti bahwa
betapa pentingnya disiplin tersebut, saya sangat bersyukur sekali
ada siswa yang memahami bahwa apa yang dilakukan oleh guru
memberi hukuman atas pelanggaran yang dilakukan bukanlah
semata-mata ingin menyiksa tetapi itu demi kebaikan mereka
sendiri untuk bekal dimasa yang akan mendatang”
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin
sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dirumah, sekolah, maupun
dilingkungan masyarakat, dengan tepatnya disiplin siswa akan lebih
mudah untuk mengikuti setiap proses pembelajaran dikelas, dan gurupun
sangat senang apabila semua siswa yang mereka ajari dapat melakukan
disiplin dan mematuhi tata tertib disekolah dengan baik.
c. Apa Kendala dan Solusi Guru Aqidah Akhlak Dalam Meningkatkan
Kedisiplinan Belajar Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung
Lencir Sumatera Selatan.
1. Kendala

Guru

Aqidah

Akhlak

Dalam

Meningkatkan

Kedisiplinan Belajar.
Dalam proses kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan
adanya kedisiplinan disekolah maupun kedisiplinan yang ada dikelas,
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dimana kedisiplinan tersebut sangat bermanfaat terhadap terlaksannya
proses belajar mengajar. Adanya problem-problem yang dihadapi oleh
guru dalam meningkatkan kedisiplin, akan mengahambat guru untuk
memberikan pelajaran secara efektif. Guru memiliki peran yang sangat
penting dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didiknya, sebagai
pemimpin kelas ia harus mengetahui dan memahami semua hal yang
berkaitan dengan keadaan kelas yang dikelolanya, guna untuk
menciptakan keadaan kelas yang nyaman sehingga aturan-aturan tata
tertib kelas akan mudah diterapkan oleh peserta didik dalam interaksi
sesama peserta didik maupun dengan gurunya.
Menurut keterangan dari ibu murdiana selaku guru mata
pelajaran aqidah akhlak di kelas VII Madrasah Tsawiyah Nurul Islam
Bayung Lencir, problem-problem yang dihadapi dalam meningkatkan
kedisiplinan, yaitu:
a)

Keadaan individual peserta didik
Masing masing peserta didik mempunyai sifat yang berbeda-

beda, karena mereka memilki latar belakang keluarga yang berbeda pula,
mayoritas siswa berkukurangan itu datang dari rumah tangga/orang tua
yang broken home. Guru yang mengajukan banyak tuntutan dan
menggunakan kata-kata kasar serta kadang-kadang tindakan kasar sering
gagal memberikan dampak positif pada siswa macam ini karena siswa
yang seperti ini hanya membutuhkan perhatian pengertian dari gurunya.
Peserta didik seringkali terjebak pada siklus penguatan negativ,
keadaan siswa yang seperti ini, dapat terbentuk dari kebiasaan siswa
selama mereka berada diluar sekolah (rumah, lingkungan bermain).
Sikap siswa yang acuh tak acuh seperti ini merupakan hasil dari
kurangnya perhatian dari orang tua mereka, ketika mereka pulang
sekolah jarang orangtua yang memeriksa hasil belajar serta tugas yang
diberikan oleh gurunya disekolah.
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Dalam hal ini untuk mengetahui keadaan individual peserta
didik,peneliti wawancarai Ibu Murdiana guru aqidah akhlak.
“Ada beberapa siswa yang terkadang karena kurangnnya perhatian dari
orang tua, maka cara siswa tersebut mencari perhatian dengan
menjahili temannya saat jam pelajaran berlangsung, ada yang
berjalan mondar madir, banyak cara yang mereka lakukan untuk
hanya sekedar diperhatikan oleh guru tersebut”
Setelah peneliti melakukan observasi lanjutan. Peneliti melihat,
bahwa memang siswa-siswa kelas VII di MTs nurul islam memang
memiliki perbedaan keadaan individual yang berbeda-beda, hal ini
peneliti amati dari keadaan siswa ketika mereka sedang mengikuti
pelajaran, ada yang fokus dengan apa yang dibicarakan guru,ada yang
menjahili temannya, ada yang mengerjakan PR mata pelajaran lain, dan
siswa yang seperti ini berjumlah 7 orang, dan ada juga ketika guru
sedang menjelaskan pelajaran siswa ada yang melamun (2 siswa),
sehinggga ketika ditanya oleh gurunya dia tidak bisa menjawab.
.(Observasi, 19 Agustus 2020)

b) Perbedaan karakter peserta didik
Dasar-dasar karakteristik peserta didik dapat juga dikemukakan
sebagai berikut:
1) Setiap peserta didik mempunyai kemampuan dan pembawaan yang
berbeda
2) Peserta didik juga berasal dari lingkungan social yang tidak sama.
3) Kemampuan, pembawaan, dan lingkungan social peserta didik
membentuknya

menjadi

sebuah

karakter

tersendiri

yang

mempunyai pola perilaku tertentu.
4) Pola perilaku yang terbentuk tersebut membentuk aktivitasaktivitas yang dilakukan peserta didik, baik dikelas maupun luar
sekolah.
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5) Aktivitas-aktivitas diarahkan untuk mecapai cita-cita peserta didik,
tentunya dengan bimbingan guru (Dirman:2014:25)
Jumlah murid yang banyak (30 siswa) merupakan salah satu
faktor yang menyebabkan sulitnya kedisiplinan itu diterapkan, karena
masing-masing peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda, dan
guru tidak begiitu mudah untuk melakukan pendekatan karena, guru dan
peserta didik hanya beretemu satu kali seminggu, dan hanya dalam waktu
45 menit (Murdiana, wawancara 10 Agustus 2020).
Dalam hal ini untuk mengetahui perbedaan karakter peserta
didik, peneliti mewawancarai Ibu Murdiana selaku Guru Aqidah Akhlak.
“Kapasitas maksimal siswa seharusnya dalam satu kelas hanya mempung
24 siswa, namun pada kenyataannya disini dalam satu kelas
menampung 30 siswa sehingga ini menyulitkan saya untuk
memahami karakter siswa dan memperhatikan apa yang dilakukan
oleh siswa tersebut, sulit untuk fokus pada siswa yang terlalu
banyak, dalam logika satu guru harus memahami 30 karakter
manusia, tentu bukan hal yang mudah bukan”.
Kemudia penulis mengkomfirmasi ke Bapak Yusuf selaku kepada
kepala sekolah, dia mengungkapkan:
“Memang benar terkadang dalam satu kelas itu berisi hampir 30 siswa,
saya sangat menyadari bahwa hal tersebut menyulitkan pengajar
dalam memahami siswa, maupun dalam memberi perhatian, namun
keadaan memaksa karna kekurangan kelas, untuk gedung yang
baru masih dalam tahap pembangunan”.
Setelah peneliti melakukan obeservasi lanjutan, peneliti melihat,
bahwa memang siswa-siswa kelas VIIB MTs nurul islam memang
memiliki perbedaan karakter, hal ini peneliti amati dari kedaan siswa
ketika mereka sedang mengikuti pelajaran, ada 8 siswa yang ketika
pembelajaran sudah dimulai mereka fokus dengan apa yang disampaikan
oleh guru dan ada juga 2 siswa ketika pemebelajaran sedang berlangsung
dia masih asyik dengan melihat catatan-catatannya, mereka tidak fokus
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dengan apa yang di sampaikan oleh guru, dan ada 2 siswa yang suka
keluar masuk ruangan dangan alasan ke toilet, lebih dari satu kali.
Masing-masing siswa memang memiliki karakter yang berbeda-beda
sehingga ketika mereka dihadapkan dengan pelajaran masih ada diantara
mereka dengan kegiatannya sendiri-sendiri. .(Observasi, 19 Agustus
2020)

c)

Masih bersifat anak-anak
Kegiatan pendidikan, khususnya pada pendidikan formal, seperti

pengembangan kurikulum, proses belajar menagajar, sistem evaluasi dan
layanan bimbingan konseling merupakan beberapa kegiatan utama yang
didalamnya mebutuhkan psikologi. Pendidikan sebagai suatu kegiatan
yang melibatkan banyak orang, diantaranya peserta didik, pendidik,
masyarakat dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu, agar tujuan
pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka setiap orang
yang terlibat dalam pendidikan tersebut seyogyanya dapat memahami
tentang perilaku individu sekaligus dapat menunjukkan perilaku secara
efektif tidak bisa dipungkiri bahwa sudah sejak lama bidang psikologi
pendidikan telah digunakan sebagai landasan dalam pengembangan teori
dan praktik pendidikan dan telah memberikan kontribusi yang besar
terhadap pendidikan (Prayitno:2007:35).
Dalam hal ini untuk mengetahui perbedaan karakter peserta didik,
peneliti mewawancarai Ibu Murdiana selaku Guru Aqidah Akhlak, beliau
mengungkapkan, yaitu:
“Siswa kelas VIIB MTs nurusl islam masih banyak yang bersikap layak
nya anak-anak SD, sehingga ketika waktu belajar, mereka masih
banyak yang lempar-lempar kertas, mengganggu teman
sebangkunya, sehingga guru pun akan merasa terganggu untuk
melangsungkan kegiatan pembelajaran yang serius” (Murdiana, 10
Agustus 2020).
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Setelah peneliti melakukan observasi lanjutan, peneliti melihat
bahwa memang siswa-siswa kelas VIIB MTs Nurul Islam memang masih
memiliki sifat anak-anak, hal ini peneliti amati dari keadaan siswa ketika
merak sedang mengikuti pelajaran, ada 6 orang siswa ketika
pembelajaran sudah dimulai mereka ada yang membuat kapal-kapalan
dan pesawat dari kertas dan setelah itu mereka lemparkan ke temantemanya yang sedang fokus belajar, dan ada juga 3 siswa yang suka
mengganggu

teman

sebangkunya

dengan

cara

menyentil

telingannya.(Observasi, 19 Agustus 2020)

d) Kurangnya komunikasi
Keakraban dengan para siswa memerlukan upaya yang besar,
dan cara terbaik untuk melakukannya ialah dengan bergembiran melalui
belajar bersama dan melakukan komunikasi dengan baik.
Komunikasi dalam pembelajaran meruapakan fondasi semua hubungan
jangka panjang yang berahsil. Selain ini juga komunikasi yang baik juga
akan membentuk team-work yang kuat, kompak, dan cerdas sehingga
berbagai kegiatan kelas dapat dilakukan dengan secara merata oleh warga
kelas (Najib, 2007:118)
Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh guru dengan
peserta didiknya, akan mempengaruhi tingkah laku peserta didik, karena
jika komunikasi langsung jarang dilakukan oleh guru kepada peserta
didiknya, maka hal ini akan membuat peserta didik seamkin acuh, dan
tidak peduli dengan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Kelas yang
efektif umumnya memiliki komunikasi yang baik. Dalam proses kegiatan
belajar

mengajar sangat

diperlukan adanya komunikasi, karena

komunikasi merupakan salah satu alat yang dapat diguanakan oleh guru
untuk mendekati peserta didik, ketika komunikasi yang baik sudah
terjalin dengan baik anatara guru dengan peserta didiknya (Murdiana,
wawancara 10 agustus 2020).
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Setelah peneliti melakukan observasi lanjutan, peneliti melihat,
bahwa memang Ibu Murdiana selaku guru Aqidah Akhlak, memang
kurang melakukan komunikasi dengan siswa-siswanya, hal ini peneliti
amati ketika didalam kelas, Ibu Murdiana ketika didalam kelas, beliau
mengabsen, menanyakan tugas yang telah diberikan sebelumnya.
Menanya kabar setelah itu langsung memulai pembelajaran.(Observasi
19 Agustus 2020)
e)

Jumlah murid banyak.
Pada umumnya satu kelas biasanya hanya 20-24 murid namun di

kelas VIIB MTs nurul islam memiliki jumlah murid yang paling banyak
diantara kelas-kelas lain, dimana dikelas VII jumlah muridnya 30 siswa,
karena jumlah peserta didiknya yang lebih banyak, maka guru kesusahan
dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif (Murdiana, 10 agustus
2020).
Peneliti mewawancarai Ibu Murdiana selaku guru aqidah
akhlak,beliau mengungkapkan bahwa:
“Kapasitas maksimal siswa seharusnya dalam satu kelas hanya
mempung 24 siswa, namun pada kenyataannya disini dalam satu kelas
menampung 30 siswa sehingga ini menyulitkan saya untuk memahami
karakter siswa dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh siswa
tersebut, sulit untuk fokus pada siswa yang terlalu banyak, dalam logika
satu guru harus memahami 30 karakter manusia, tentu bukan hal yang
mudah bukan”.
Jumlah peserta didik yang terlalu banyak bisa mempengaruhi
proses belajar mengajar, kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak
berdampak positif pada biaya operasional sekolah, namun dampak
negatifnya terdapat pada proses belajar. Dampak negatifnya sebagai
berikut:
a) Menimbulkan kegaduhan saat masuk kelas, pergantian
guru dan saat pulang.
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b) Guru kesulitan memberi perhatian kepada peserta didik
yang lemah dalam pelajaran.
c) Siswa mempunyai kesempatan berbuat jahil saat guru
tidak memperhatikannya.
d) Guru merasa tertekan dan cenderung berteriak untuk
menenangkan siswa yang mulai gaduh karena kegerahan.
e) Siswa yang mempunyai konsentrasi cenderung bermain
sendiri saat proses pembelajaran karena guru tidak
memperhatikan.
Peran guru sangant penting dalam kegiatan pembelajaran
dikelas, karena langsung berhadapan dengan siswa. Jumlah siswa yang
tida ideal adalah tantangan bagi guru dalam melaksanakan proses
pembelajaran. Jumlah tidak ideal siswa tidak harus menjadi alsan
sepenuhnya bagi guru untuk tidak menguasai proses pembelajaran. Oleh
karena itu hubungan antara guru dengan siswa harus akrab, bersahabat
dan tidak menakutkan, suasana dikelas harus dicitakan sebaik mungkin
proses pembelajaran yang diciptakan guru harus menyenagkan.
Setelah peneliti melakukan observasi lanjutan peneliti melihat,
bahwa memang jumlah siswa dikelas VIIB MTs nurul islam berjumlah
30 murid. Perbedaan jumlah murid yang lebih banyak dengan murid
idealnya, sehingga dengan jumlah murid yang banyak guru menjadi sulit
untuk terfokus pada siswanya, jika muridnya sedikit itu akan membuat
guru lebih terfokus pada siswanya dan siswa akan lebih fokus juga dalam
menerima pelajaran.(Observasi, 19 agustus 2020)
2. Solusi Guru Aqidah Akahlak Dalam Mengatasai Kendala Dalam
Meningkatakan Kedisiplinan Belajar.
Dalam proses kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan
adanya kedisiplinan, baik kedisiplinan disekolah maupun kedisiplinan
yang ada di kelas, dimana kedisiplinan tersebut sangat bermanfaat
terhadap terlaksananya proses belajar mengajar. Solusi adalah jalan
keluar yang harus ditempuh oleh guru untuk memecahkan masalah yang
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dihadapi, kedisiplinan yang dilakukan oleh guru akan membuat siswasiswinya lebih terangsang dalam melaksanakan tugasnya sebagai peserta
didik, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan pendidikan
akan tercapai.
Guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kedisiplinan
peserta diidknya, sebagai pemimpin kelas ia harus mengetahui dan
memahami semua hal yang berkaitan dengan keadaan kelas yang nyaman
sehingga aturan-aturan tata tertib kelas akan mudah diterapkan oleh
peserta didiknya dalam interaksi sesama peserta didik maupun dengan
gurunya.
Menurut ibu murdiana selaku guru mata pelajaran aqidah akhlak
dikelas VIIB MTs nurul islam bayung lencir, solusi yang ditempuh dalam
meningkatkan kedisiplinan, yaitu:

a) Memahami keadaan individual peserta didik
Setiap individu peserta didik adalah unik, masing-masing
memiliki kemampuan atau tingkatan yang berbeda-beda. Terdapat
beberapa hal yang biasa diperhatikan untuk mengetahui perbedaan
anatara individu dalam pembelajaan, yaitu:
1) Kemampuan intelektual
2) Kemampuan bahasa
3) Latar belakang pengalaman
4) Gaya belajar
5) Bakat dan minat
6) Kepribadian
Beberapa perbedaan tersebut sangat perlu diperhatikan oleh
guru dalam melaksanakan pembelajaran. Guru dapat menentukan
bagaimana prlakuan yang harus diterapkan pada siswa, guru juga
harus memperhatikan masing-masing siswa sehingga guru bukan
hanya mampu meberikan perlakuan secara umum pada tiap kelompok
atau tingkatan belajar, namun juga guru mampu meberikan perlakuan
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khusus yang tepat pada maisng-masing individu yang memiliki
keadaan individu yang berbeda (Guntur Tanlanja:2012:76)
“Mengenal peserta didik merupakan kaharusan bagi guru,
dalam melaksanakn tugas kependidikan. Dengan mengenal siswa
dengan baik akan membantu guru mengantarkan siswa dalam meraih
cita-citanya, dan ketika guru melakukan proses pembelajaran maka
dia tidak akan kesusahan dalam memberikan pelajaran, karena guru
sudah mengenal keadaan siswanya” (Murdiana, 10 agustus 2020).
Setelah peneliti melakukan observasi lanjutan, peneliti melihat,
bahwa memang ibu mudiana selaku guru aqidah akhlak di kelas VIIB
di MTs nurul islam bayung lencir, bahwa memang ibu murdiana tidak
sepenuhnya mengenal siswa secara baik, terkadang masih ada
kesalahan penyebutan nama siswa ketika ibu murdiana meminta
siswanya untuk mengerjakan tugas didepan dan selaku guru mata
pelajran beliau tahu nama siswa yang memilki kelebihan dan mana
siswa yang kurang dalam tingkat pemahaman dalam pembelajaran
tersebut (Observasi, 19 Agustus 2020).

b) Memahami perbedaan karakter peserta didik
Dalam konteks pembelajaran, bahan atau materi pelajaran
hanya meupakan perangsang tindakan guru dalam pencapaian
tujuan belajar.karena itu,seorang guru harus membekali diri dengan
sejumlah pengetahuan dan keterampilan lain yang sangat
diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Ini sangat
penting karena guru dalam profesinya tidak berhadapan dengan
benda mati,melainkan berhadapan dengan manusia yang disebut
dengan siswa. Karna mereka adalah individu yang unik dan
berbeda satu dengan yang lain (Anas Sudjina:2015:56). Mulai dari
latar belakang, baik sosial,cultural, serta ekonomi yang berbeda.
Siswa juga memiliki corak kepribadian, karakteristik, tingkah laku,
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minat, bakat, kecerdasan dan berbagai tinkat perkembangan
mengahadapi dan membelajarkan siswa dengan berbagai latar
belakang, corak kepribadian, dan tingkat kemampuan dasar yang
dimiliki siswa, kesiapan guru mengenal karakteristik peserta didik
dalam pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan
belajar dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran
(Evelin Siregar:2015:76).
“Mengenal dan memahami karakter siswa sangat perlu dilakukan
oleh seorang guru, terlebih lagi adalah seorang guru mata pelajaran,
karena karakter setiap masing-masing siswa tidak sama, dan siswa
memilki kebiasaan yang berbeda, karenanya jika seorang guru tidak
bisa memahami karakter peserta didik, maka proses
pembelajaranpun tidak akan maksimal. Mengenal dan memahami
karakter siswa dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan
menganalisa tutur kata (cara bicara), sikap, atau perilaku atau
perbuatan anak didik “(Murdiana, 10 Agustus 2020).
Setelah peneliti melakukan observasi lanjutan, peneliti melihat,
bahwa memang ibu murdiana selaku guru aqidah akhlak di kelas
VIIB MTs nurul islam, memang ibu murdina tidak sepenuhnya
mengenal karakter siswanya secara baik, tetapi ibu murdiana
berusaha melakukan pendekatan-pendekatan pada peserta didiknya,
misalnya ketika pembelajaran sudah berakhir ibu murdiana
menyempatkan diri untuk menanyakan keadaan atau perasaan
siswanya setelah mengikuti pelajaran dan kegiatan seperti ini
dilakukan setiap akhir mata pelajaran.(Observasi,19 agustus 2020)

c) Membina komunikasi yang baik
Komunikasi yang cerdas adalah komunikasi ang dilandasi
dengan moral dan human relation yan baik, tanpa adnya moral yang
baik,

komunikasi

tidak

kendala(Fathullah, 2007:56).

seimbang,

dan

akan

mengalami
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Komunikasi yang

baik

mampu

menjadikan suasana dalam

pendidikan menjadi sangat nyaman, suasana belajar yang tercpta
menjadi suasana yang menyenangkan, buka malah sebaliknya
menjadikan belajar itu sebagai sebuah beban. Komunikasi yang
dimaksud disini adalah semua bentuk komunikasi yang terjadi
dikelas atau pada saat proses pembelajaran itu berlangsung (Ibid:57).
“Komunikasi yang baik, adalah jembatan yang baik yang harus
dilalui oleh seorang guru dalam membangun hubungan yang baik
dengan siswa. Lemahnya komunikasi dalam kelas membuat pengajar
kesusahan dalam memberikan pelajaran” (Murdiana, 10 Agustus
2020).
Setelah peneliti malakukan observasi lanjutan, peneliti melihat,
bahwa memang ibu murdiana selaku guru aqidah akhlak dikelas
VIIB , memang ibu murdiana sudah berupaya untuk membangun
komunikasi yang baik dengan siswanya, hanya saja ibu murdiana
menemukan kesusahan, karena tidak semua siswa .( Observasi, 19
Agustus 2020)

d) Membagi kelompok belajar
“Jumlah murid yang banyak adalah salah satu faktor yang
menjadi kendala sulitnya kedisiplinan diterapkan dikelas oleh karena
itu ibu murdiana selaku guru akidah akhlak membagi peserta
didiknya dalam beberapa kelompok, karena hal ini bisa membantu
siswa dalam proses pembelajaran, dan membuat mereka tidak
merasa jenuh dengan metode pelajaran pada biasanya yaitu dengan
menggunakan metode ceramah”. ( Murdiana, 10 Aguatus 2020).
Setelah peneliti melakukan observasi lanjutan, peneliti melihat,
bahwa memang ibu murdiana selaku guru aqidah akhlak di kelas
VIIB Nurul Islam, memang sudah membagi siswanya kedalam
beberapa kelompok kecil, satu kelompok terdiri dari 5-6 siswa, hal
ini terlihat ketika peneliti melakukan penelitian lanjutan dan ibu
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murdiana meminta siswanya untuk duduk berdasarkan teman
kelompoknya ketika diberi tugas.(Observasi,19 agustus 2020)

e) Menciptakan proses pembelajaran yang menarik
Solusi siswa-siswa yang masih bersifat kanak-kanak adalah guru
menciptakan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan menarik.
Dengan proses kegiatan pembelajaran yang kreatif dan menarik akan
membuat siswa menjadi tertarik mengikuti proses pembelajaran.
Pembelajaran

yang

menarik

adalah

pembelajaran

yang

didalamnya ada cerita ada nyayian ada tantangan ada pemenuhan
rasa ingin tahu siswa. Guru yang santai dan ahumoris, namun
memiliki kesungguhan dalam membantu siswa dalam menguasai
materi pelajaran melalui cara-cara yang mudah dan menyenangkan.
Terutama pada masalah kedisiplinan siswa yang masih bersifat anakanak kebiasaanya adalah meniru apa yang dilihatnya (Hamzah B.
Uno dan Nurdin:2015:4)
“Pembelajaran adalah suatu proses yang penukaran ilmunya
hampir setiap hari dilakukan didalam kelas, pembelajaran yang
menarik memiliki pengaruh tersendiri pada setiap siswanya, apalagi
siswa yang masih cenderung bersifat anak-anak, hal ini akan
berpengaruh juga pada tingkat kepedulian siswa pada proses
pembelajaran yang sedang dan yang akan di laksanakan”.
(Murdiana, 10 Agustus 2020).
Setelah peneliti melakukan observasi lanjutan, peneliti melihat,
bahwa memang ibu murdiana selaku guru aqidah akhlak, sudah
berupaya untuk menciptakan proses pembelajaran yang menarik, hal
ini peneliti amati ketika melakukan proses pembelajaran yang
menarik, hal ini peneliti amati ketik melakukan observasi lanjutan,
dan melihat

bahwa ibu murdiana di kelas ketika proses

pembelajaran, dia meminta seorang siswanya untuk menyanyikan
sholawat, jika tidak ada yang ingin maju kedepan maka ibu murdiana
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menggantinya dengan game dan jika ada yang melanggar peraturan
dari game tersebut akan diberi hukuman.(Observasi, 19 agustus
2020).
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Dari paparan dan data-data yang ditemukan dilapangan, maka penulis
menyimpulkan:
1.

Ada tiga upaya aqidah akhlak dalam meningkatkan kedisiplinan dikelas VIIB
Madrasah Tsanwiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan.Yaitu: (a)
melakukan absen diawal waktu masuk kelas, (b) pemberian contoh disiplin
dari guru, (c) memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku yang
dilakukan oleh siswa serta memberikan sanksi atau hukuman.

2.

Ada lima kendala yang dihadapi oleh guru aqidah akhlak dlam meningkatkan
kedisiplinan siswa di kelas VIIB Madrasah Tsanwiyah Nurul Islam Bayung
Lencir Sumatera Selatan.Yaitu: (a) keadaan individual peserta didik, (b)
perbedaan karakter peserta didik, (c) masih bersifat kekanak-kanakan, (d)
kurangnya komunikasi, (e) jumlah murid banyak).

3.

Ada lima upaya guru aqidah akhlak mengatasi kendala dalam meningkatkan
kedisiplinan siswa di kelas VIIB Madrasah Tsanwiyah Nurul Islam Bayung
Lencir Sumatera Selatan.Yaitu: (a) memahami keadaan individual peserta
didik, (b) memahami perbedaan karakter siswa, (c) membina komunikasi yang
baik, (d) membagi kelompok belajar, (e) menciptakan proses pembelajaran
yang menarik.

B. SARAN
1. Untuk guru aqidah akhlak di Madrasah Tsanwiyah Nurul Islam Bayung
Lencir Sumatera Selatan, yaitu ibu murdiana diharapkan untuk bisa
memahami keadaan individual peserta didik dengan baik, sehingga kedaan
pribadi peserta didik tidak menganggu proses pembelajaran.
2. Untuk guru aqidah akhlak di Madrasah Tsanwiyah Nurul Islam Bayung
Lencir Sumatera Selatan, diharapkan melakukan berbagai langkah yang
tepat didalam meningkatkan kedisiplinan siswa, sehingga dari proses
belajar mengajar dapat terpenuhi.
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3. Kepada guru aqidah akhlak harus sabar dalam menjalankan tugasnya, demi
tercapainya kedisiplinan yang diinginkan, jangan cepat menyerah sebelum
tergapainya tujuan, jangan cepat marah jika siswa melanggar aturan, tetap
semangat.
4. Kepada siswa disarankan dapat memanfaatkan waktu untuk belajar dan
menjaga kebersihan kelas dengan bersikap disiplin sebagaimana yang telah
diajarkan disekolah, mempelajari pelajaran yang telah diberikan dirumah,
dan memperaktikkan kebiasaan disiplin yang telah diamalkan disekolah.
5. Kepada orang tua murid yang memberikan bimbingan kepada anaknya
dengan cara memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh anaknya,
menasehati agar tetap rajin masuk sekolah, menataati aturan belajar,
memperhatikan seragam yang dikenakan dan jam masuk serta pulang dari
sekolah,jaga sopan santun terhadap guru serat teman sebaya.

Jambi, 22 November 2020
Penulis

Titi Safitri
TP.161617

DAFTAR PUSTAKA

Anonim.Pedoman Penulisan Skripsi(Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN STS
JAMBI).2015
Anonim , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 2002.
Anonim, Panduan Seleksi Kelas Unggul Dinas Pendidikan Provinsi Jambi,
Jambi:Diknas Jambi, 2003.
Ahmad Juntika Nuhrisan, Mubiar Agustin. Dinamika Pengembangan Anak Dan
Remaja, Bandung:PT Refika Adinata, 2013.
Ali Imron, Kapita Selekta, Jakarta:Bumi Aksara, 2001.
Anas Sudjina, Metodelogi Pengajaran, Jakarta:PT Bumi Aksara.2015.
Baharuddin Dan Esa. Teori Belajar Dan Pembelajaran. Jogyakarta:Ar-Ruzz
Media.2008.
David Hopkins, Panduan Guru, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Djamarah, Syaiful Bahri.Psikologi Belajar, Jakarta:PT Grasindo.2004
Emulyasa, implementasi kurikulum, Bandung:pustaka setia, 2006.
E.Mulayasa, Praktik Penelitian Tindakkan Kelas , Bandung:Rosda,2013.
Evelin Siregar, Pengantar Psikologi, Bandung;Angksa. 2015.
Effendi Dan Praja, Ilmu Komunikasi Dan Teori Praktek. Bandung:PT Remaja
Rosdakarya.2005
David Hopkins, Panduan Guru, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Depdiknas. 2006 No.22. Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan
Menengah. Jakarta:Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
Fathullah, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta:Logos.2007.
Fuad Ikhsan,Disiplin Kiat Menjadi Sukses. Jakarta:Abadai. 2005
Hamzah Nurdin, Pendidikan Agama Islam. Bandung:Lubuh Agung.2015.
Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif Teory Dan Praktik.Jakarta, PT
Aksara.2015.

Guntur Talanja, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Bulan Bintang.2012
Imron,Ali ,Kapita Selekta, Jakarta:Bumi Aksara, 2001
Ike Junita, Strategi Pembelajaran, Jakarta:Teras.2005
Lies sudibyo, dkk. Imu social budaya dasar, yogyakarta:PT Rineka cipta,2013.
Matthew B. Miles Dan A Michel Huberman, Metode Penelitian Kualitatif
,Bandung:ALFABETA, 2007.
Martinis Yamin, Maisah, Orientasi Baru Ilmu Pendidikan, Jakarta:Ciputat Mega
Mall, 2011.
Martinis Yamin, Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, Jakarta:PT. Gaung Persada
Press, 2010.
Martinis Yamin. Profesionalisasi Guru dan Implementasi Kurikulum Berbasis
Kompetensi. Jakarta: Gaung Persada Press. 2013.
Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP)
Kemandirian Guru Dan Kepala Sekolah, Jakarta:Bumi Aksarajuhana.2010
Mulyasa, Strategi Kompetensi Dan Sertifikasi Guru, Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya, 2009.
Muhaimin, Paradigma Pendiidkan Islam, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2002
Moh. Athiya Al-Abrasyi. Kompetensi Guru Dan Strategi, Jakarta:ALPABETA.
1984.
Muhaimin, Penelitian Pendidikan, Bandung:CV Alfabeta.2013.
Mukhtar, Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Belajar Terhadap Hasil
Belajar.Yogyakarta:Cakrawala Ilmu.2000.
Nada Abu Ahmad, Naturalistik Dalam Pendidikan, Jogyakata:Usaha
Keluarga.2014.
Narbuko, Metodelogi penelitian, Jakarta:University Press.2007.
Purwanto, Ngalim, prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran. Bandung:PT
remaja rosdakarya
Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
2011
Santana, Analisis Faktor-Faktor
Yogyakarta:IRCiSoD.2012.

Yang Mempengaruhi

Disiplin

Belajar,

Sastrapraja, Kamus Istilah Pendidikan Dan Umum, Surabaya:Usaha Nasional,
1987
Sukardi, Metodelogi Pendidikan Agama Islam , Jakarta:Kalam Mulia, 2006.
Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Jakarta:Rineka Cipta,
2015.
Sugiono. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta. 2012
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:
Rineka Cipta. 2005.
Supriyadi, Belajar Dan Pembelajaran, Depok:Raja Grafindo Persada, 2018
Tulus Tu’u.2004. Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi Siswa,
Jakarta:Grasindo.2004
Umi Chulsum Dan Windy Novia, Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja
Rodaskarya.2015.
Welgianto, Filsafat Pendidikan Islam. Bandung:Pustaka Setia, 2014.
Yusuf Muhammad Al Hasan, Hubungan Disiplin Belajar Dengan Hasil Belajar.
Bandung:Refika Aditama, 2012)
Zakia

Drajat, Dasar-Dasar
Persada.2008.

Ilmu

Pendidikan.

Jakarta:

Raja

Grafindo

Lampiran 1
INTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
Judul Skripsi: Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam Meningkatkan Kedisiplinan
Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan
A. Observasi
1.

Mengamati sistem pembelajaran ketika di dalam kelas.

2.

Mengamati jenis-jenis peraturan yang ada di sekolah.

3.

Mengamati

tingkah

laku

siswa

ketika

dalam

proses

pembelajaran berlangsung.
4.

Memperhatikan upaya guru aqidah akhlak dalam mengatasi
siswa yang bermasalah.

B. Wawancara
1. Guru Aqidah Akhlak
a)

Bagaimana tanggapan guru terhadap kedisiplinan siswa di
Madsarah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera
Selatan.

b) Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran?
c)

Apa kendala guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di
Madsarah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera
Selatan .

d) Apa upaya guru mengatasi kendala dalam meningkatkan
kedisiplinan siswa di Madsarah Tsanawiyah Nurul Islam
Bayung Lencir Sumatera Selatan.
e)

Bagaimana hasil yang dicapai guru setelah adanya kerjasama
dengan orang-orang yang berada dilingkungan sekolah.

2. Siswa
a)

Bagaimana tanggapan kalian tentang peraturan di Madsarah
Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan ?

b) Menurut kalian penting apa tidak adanya peraturan sekolah.
c)

Ketika terjadinya pelanggaran yang kalian lakukan bagaimana
tindakan guru.

d) Apakah guru-guru disini juga memberi keteladanan dalam
berdisiplin dan apa saja bentuk keteladanan itu.
e)

Apakah adik pernah diajarkan bagaiman bersikap dan
berperilaku yang baik oleh guru anda?

f)

Menurut adik apakah setelah menerim pelajaran atau nasihat
dari guru, apakah adik melaksanakan dalam kehidupan seharihari?

g) Apakah adik pernah bolos sekolah?
h) Apakah adik pernah melanggar tata tertib sekoah? Jika pernah,
hal apa saja yang sering dilakukan?
i)

Apakah ada perubahan sikap setelah adik belajar aqidah
akhlak? perubahan apa saja yang adik alami?

C. Dokumentasi
1. Profil Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir
Sumatera Selatan.
2. Visi dan misi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung
Lencir Sumatera Selatan.
3. Struktur organisasi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung
Lencir Sumatera Selatan.
4. Keadaan tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa
Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera
Selatan.
5.

Keadaan sarana dan prasarana Madrasah Tsanawiyah Nurul
Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan.
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Dokumentasi dengan keapala sekolah serta guru di Madarsah Tsanawiyah Nurul
Islam Bayung Lencir

Dokumentasi kegiatan belajar mengajar dan wawancara di Madrasah Tsanawiyah
Nurul Islam Bayung Lencir Sumatera Selatan

Dokumentasi gerbang Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam
Bayung Lencir Sumatera Selatan

Dokumentasi gedung Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam
Bayung Lencir Sumatera Selatan
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