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ABSTRAK 

 

Khoirunnisa. Lutfia Kema. 2018, “Studi Korelasi Keteladanan Guru Dengan 

Kedisiplinan Siswa Dalam Mengikuti Sholat Dhuhur Berjamaah Di MI Ma’arif 

Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018”. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Umi Rohmah, 

M.Pd.I. 

 

Kata kunci: Keteladanan guru, kedisiplinan siswa 

 Kedisiplinan merupakan suatu ketaatan dalam menunaikan tugas dan 

kewajiban serta berperilaku sesuai aturan-aturan yang berlaku di lingkungan tertentu. 

Salah satu dari kewajiban siswa di sekolah yaitu disiplin dalam mengikuti shalat 

Dhuhur berjamaah. Akan tetapi masih banyak ditemukan siswa yang berlari-lari di 

dalam masjid, membeli jajan ketika waktu pelaksanaan shalat Dhuhur tiba. 

Kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti shalat Dhuhur berjamaah disebabkan 

guru kurang memberi teguran sehingga siswa akan terus mengulanginya dan 

mengakibatkan hasil kedisiplinan mereka kurang maksimal.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) tingkat keteladanan guru di MI 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018, 2) tingkat 

kedisiplinan siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur berjama’ah di MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018, 3) hubungan antara keteladanan 

guru dengan tingkat kedisiplinan siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur berjamaah di 

MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

studi korelasi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan angket dan 

dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan teknik korelasi 

Product Moment.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tingkat keteladanan guru  dalam 

kategori cukup dengan persentase 63% (26 responden); sedangkan kategori tinggi 

dengan presentas 22% (9 responden) dan kategori rendah dengan presentas 15% (6 

responden), 2) Tingkat kedisiplinan siswa kelas IV  dalam kategori cukup dengan 

persentase 71% (29 responden); sedangkan kategori tinggi dengan persentase 17% (7 

responden) dan kategori rendah dengan persentase 12% (5 responden). 3) Tidak ada 

korelasi antara tingkat keteladanan guru dengan kedisiplinan siswa di MI Ma’arif 

Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. Karena t hitung= 0,244 dan t 

tabel= 0,325 maka t hitung < t tabel sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Di dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

A. Latar Belakang Masalah 

Memasuki abad yang ke- 21 ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi merupakan sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan. Dikatakan 

demikian karena hampir semua kegiatan manusia zaman sekarang ini tidak lepas 

dari yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Bagaimana tidak, 

perkembangannya yang begitu pesat seakan-akan menuntut manusia itu sendiri 

untuk senantiasa mengikuti perkembangan itu, mulai dari gaya hidup, kebiasaan, 

dan lain sebagainya. Dari adanya perkembangan ini sebenarnya manusia sangat 

banyak diuntungkan, mulai dari kemudahan mengakses informasi, berkomunikasi 

jarak jauh, mengakses berbagai ilmu pengetahuan, berita, dan masih banyak lagi 

kemudahan- kemudahan yang lain. 

Namun di sisi lain, selain begitu banyaknya dampak positif yang bisa 

dirasakan manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga 

menyimpan tidak sedikit dampak negatif, terutama bagi mereka yang 

menyalahgunakan dan membiarkan dirinya terlena dengan kemudahan- 

kemudahan itu terkadang membuat seseorang merasa malas untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas kesehariannya dan justru terlalu asyik dengan gadget nya. Hal 

1 
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ini kemudian membuat seseorang cenderung untuk membuang-buang waktunya 

hanya untuk hal sepele dan sebenarnya tidak perlu. Apabila sudah terjadi seperti 

itu maka berkuranglah tingkat kedisiplinan manusia itu sendiri. 

Kedisiplinan itu sendiri merupakan cerminan kehidupan suatu masyarakat 

atau bangsa. Maksudnya bahwa gambaran dari tingkat kedisiplinan suatu bangsa 

akan dapat dibayangkan seberapa tinggi rendahnya budaya yang dimiliki oleh 

bangsa itu. Cerminan dari tingkat kedisiplinan ini sendiri dapat dilihat dari 

tempat-tempat umum, khususnya di sekolah-sekolah, dimana terdapat banyak 

pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik di sana.
1
 

Disiplin ditinjau dari asal kata, berasal dari bahasa Latin discere yang 

berarti belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata disciplina yang berarti 

pengajaran atau pelatihan. Kemudian kata disciplina mengalami perkembangan 

makna sehingga dimaknai secara beragam.
2
 Secara istilah kedisiplinan diartikan 

sebagai kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang 

mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan 

yang berlaku.
3
 

Namun yang perlu ditekankan bahwasanya kedisiplinan bukanlah semata-

mata taat kepada peraturan saja, namun yang dimaksud kedisiplinan yang 

                                                           
1
Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu Di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media. 

2013), 136 
2
Ngainun Naim, Character Building (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media. 2012), 142. 

3
M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta: 

Yuma Pressindo, 2010), 45. 



3 
 

 

sebenarnya yaitu dimana seseorang mampu melaksanakan kewajiban tanpa harus 

ada peraturan atau perintah baik itu tertulis maupun lisan. 

Kedisiplinan pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-

sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban 

serta berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau tata kelakuan 

yang seharusnya berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu. Kurangnya 

kedisiplinan dalam diri seseorang dapat berakibat melemahnya motivasi 

seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa kedisiplinan 

merupakan hal inti yang perlu dikembangkan dalam diri seseorang. Untuk itu 

maka penegakan kedisiplinan perlu dilakukan secara berulang-ulang dan terus-

menerus agar menjadi kebiasaan yang positif.
4
 

Kedisiplinan tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses 

panjang agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seseorang. 

Oleh karena itu diperlukan adanya penanaman disiplin yang harus dilakukan sejak 

dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Tujuannya tidak lain untuk mengarahkan 

anak agar mereka dapat belajar mengenai hal-hal baik yang merupakan persiapan 

untuk masa dewasa. Karena pada dasarnya ketika disiplin sudah ditanamkan sejak 

dini, maka disiplin akan menjadi kebiasaan dan bagian darinya.
5
 

Banyak cara dalam menegakkan kedisiplinan, terutama di sekolah. Salah 

satu faktor yang paling utama dan paling mendasar adalah teladan dari guru. 

                                                           
4
Ibid., 45- 46. 

5
Naim, Character Building, 143. 
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Dikatakan demikian karena pada dasarnya anak memiliki kecenderungan untuk 

meniru apa yang dilihat dan didengarkannya, oleh karena itu dalam penanaman 

disiplin guru perlu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak didiknya. 

Salah satu tugas siswa-siswi di sekolah adalah mengikuti sholat Dhuhur 

berjama’ah. Dengan adanya sholat Dhuhur berjama’ah, diharapkan siswa mampu 

meningkatkan kedisiplinan dalam diri siswa. Adapun melaksanakan sholat secara 

disiplin, niscaya akan menghasilkan pula pribadi yang memiliki disiplin yang 

tinggi.  

Sebagian besar siswa, ketika diminta untuk melaksanakan sholat jama’ah 

Dhuhur ada yang kurang antusias untuk melaksanakan, ada siswa yang terlalu 

lama di tempat wudhu, ada yang ramai sendiri dan berlari-lari di dalam masjid. 

hal ini menuntut seorang guru untuk dapat menekankan dalam menerapkan 

kedisiplinan siswa di sekolah.
6
 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sebagian 

siswa kelas IV  di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo ditemukan ada sebagian 

siswa tidak disiplin dalam mengikuti Sholat Dhuhur berjama’ah, karena ada tiga  

faktor, faktor yang pertama adalah berasal dari dalam diri siswa yang kurang 

mampu memberi dorongan kepada siswa untuk dapat berdisiplin dengan baik 

tanpa dorongan dari luar, faktor yang kedua berasal dari keluarga yaitu orang tua 

yang kurang telaten dan sabar dalam mendidik anak untuk bersikap disiplin, 

faktor yang ketiga berasal dari lingkungan teman sebayanya yang masih memiliki 

                                                           
6
Hasil Pengamatan Pada Tanggal 08 Januari 2018 Di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. 
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naluri untuk selalu bermain. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 

kepala sekolah ditemukan juga kedisiplinan siswa yang kurang dalam mengikuti 

sholat Dhuhur berjamaah. Karena itu, guru sebagai pendidik diharapkan mampu 

memilih alternativ supaya siswa didalam  mengikuti kegiatan sholat Dhuhur 

berjamaah bisa dikondisikan, tertib, tidak ramai sendiri dan untuk meningkatkan 

kedisiplinan dalam melaksanakan sholat Dhuhur berjamaah. Salah satu cara 

sederhana yang dapat dilakukan siswa untuk meningkatkan kedisiplinan yaitu 

siswa dapat memotivasi dirinya sendiri dan mendengarkan arahan dari guru.
7
 

Masalah lain yang ditemukan oleh peneliti adalah guru kurang memotivasi 

dan kurang menekankan siswa dalam bersikap menaati peraturan sehingga siswa 

kurang disiplin dalam mengikuti sholat Dhuhur berjama’ah. Hal tersebut 

berdampak pada tingkah laku siswa- siswi yang kurang memahami atau 

menghayati makna dari melaksanakn sholat secara berjamaah.
8
 

Untuk mengatasi permasalahan diatas perlu dicari suatu pendekatan yang 

dapat mendukung proses pembelajaran yang kondusif untuk dapat meningkatkan 

kedisiplinan dalam mengikuti sholat Dhuhur berjamaah, sekaligus dapat 

mencerminkan tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo dengan judul ”Korelasi 

Keteladanan Guru Dengan Kedisiplinan Siswa Dalam Mengikuti Sholat Dhuhur 

                                                           
7
Wawancara Di MI Ma’arif  Setono  Jenangan Ponorogo, Hari/Tgl: Senin, 08 Junuari 2018  

Pukul 09.30 – 11.00 WIB. 
8
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 222. 
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Berjamaah di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017-

2018”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Banyaknya siswa yang gaduh/tidak tertib saat mengikuti shalat Dhuhur 

berjamaah. 

2. Kurangnya perhatian siswa pada saat pelajaran berlangsung. 

3. Banyaknya siswa yang terlambat saat masuk sekolah. 

4. Sebagian siswa ada yang makan jajan dikelas pada saat pembelajaran. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti memfokuskan 

penelitian tentang studi korelasi antara keteladanan guru dengan kedisiplinan 

siswa-siswi di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat keteladanan guru di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 ? 
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2. Bagaimana tingkat kedisiplinan siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur 

berjama’ah di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018 ? 

3. Adakah hubungan yang signifikan antara keteladanan guru dengan tingkat 

kedisiplinan siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur berjama’ah di MI Ma’arif 

Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat  keteladanan guru di MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017- 2018. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kedisiplinan siswa dalam mengikuti 

sholat Dhuhur berjama’ah di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017- 2018. 

3. Untuk mengetahui adakah hubungan yang signifikan antara keteladanan guru 

dengan kedisiplinan siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur berjama’ah di MI 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017- 2018. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat 

teoretis maupun praktis. 
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1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keteladanan guru dan kedisiplinan 

siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur berjamaah. 

2. Manfaat Praktis  

a. Pihak sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi 

pihak sekolah dalam upaya meningkatkan kedisiplinan siswa. 

b. Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi guru 

agar menjadi  teladan yang baik dalam hal kedisiplinan. 

c. Peneliti  

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan 

pembaca dalam hal peningkatan kedisiplinan siswa. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini, dapat disusun 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I    :  Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 
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Bab II :, Kajian pustaka meliputi landasan teori, telaah hasil penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. 

Bab III :  Metode Penelitian, yang meliputi rancangan penelitian, definisi 

operasional variabel, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan 

data (IPD), teknik analisis data. 

Bab IV :  Hasil penelitian, yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), serta pembahasan 

dan interpretasi. 

Bab V :  Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.Bab ini dimaksudkan agar 

pembaca mudah dalam melihat inti hasil penelitian 
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, KERANGKA 

BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

Di dalam bab ini dibahas tentang landasan teori, telaah hasil penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan telaah pustaka dalam penelitian, peneliti mengambil 

beberapa hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Skripsi Agus Setyo Raharjo, pada tahun 2013, dengan judul Pengaruh 

Keteladanan Guru dan Interaksi Teman Sebaya Terhadap Karakter siswa 

SMKN 2 Pengasihan Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, yang berlokasi 

di SMKN 2 Pengasih. Dengan tujuan penelitian; (a) Untuk mengetahui 

pengaruh keteladanan guru terhadap karakter siswa SMKN 2 Pengasih 

Jurusan TITL; (b) Untuk mengetahui pengaruh keteladanan guru dan interaksi 

teman sebaya terhadap karakter siswa SMKN 2 Pangasih Jurusan TITL; (c) 

Untuk mengetahui pengaruh keteladanan guru dan interaksi teman sebaya 

terhadap karakter siswa SMKN 2 Pengasih Jurusan TITL. Hasil Penelitian: (a) 

Terdapat pengaruh keteladanan guru terhadap karakter siswa SMKN 2 

Pangasih Jurusan TITL dengan nilai hitung lebih besar dari tabel (55,557 > 

3,92) dan sumbangan efektifnya sebesar 29,57 %; (b) Terdapat pengaruh 

10 
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interaksi teman sebaya terhadap karakter siswa SMKN 2 Pangasih Jurusan 

TITL dengan nilai hitung lebih besar dari tabel (66,405 > 3,92) dan 

sumbangan efektifnya sebesar 25,38%; (c) terdapat pengaruh keteladanan 

guru dan interaksi teman sebaya secara bersam- sama terhadap karakter siswa 

SMKN 2 Pangasihan Jurusan TITL dengan nilai hitung lebih besar dari tabel 

(50,521 > 3,07) dan sumbangan efektifnya sebesar 54,95%. 

Persamaan penelitian Agus Setyo Raharjo dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti bahwasanya keduanya sama-sama menggunakan metode 

kuantitatif dan sama-sama menjadikan keteladanan guru sebagai variabel 

independen. Adapun perbedaan dari keduanya, peneliti Agus Setyo Raharjo 

menggunakan variabel dependen karakter siswa sedangkan penelitian ini 

menggunakan variabel dependen berupa kedisiplinan siswa. 

2. Skripsi Achiria Hasni’ah, pada tahun 2017, dengan judul Korelasi antara 

Kecerdasan Spiritual dengan Kedisiplinan Beribadah Siswa Kelas V SD 

Muhammadiyah Ponorogo,  yang berlokasi di SD Muhammadiyah Ponorogo. 

Dengan tujuan penelitian; (a) Untuk mengetahui tingkat kecerdasan spiritual 

siswa kelas V SD Muhammadiyah Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/ 2017; (b) 

Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan beribadah siswa kelas V SD 

Muhammadiyah Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/ 2017 ; (c) Untuk 

mengetahui korelasi tingkat kecerdasan spiritual dan tingkat kedisiplinan 

beribadah siswa kelas V SD Muhammadiyah Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/ 

2017. Hasil penelitian (a) kecerdasan spiritual siswa kelas V SD 
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Muhammadiyah Ponorogo kategori tinggi dengan presentase 18,085% 

sebanyak 17 responden, kategori sedang dengan prosentase 65,957% 

sebanyak 62 responden, dengan kategori rendah dengan prosentase 15,957% 

sebanyak 15 responden; (b) kedisiplinan beribadah siswa kelas V SD 

Muhammadiyah Ponorogo kategori tinggi dengan presentase 12,765% 

sebanyak 12 responden, kategori sedang sebanyak presentase 72,340% 

sebanyak 68 responden, dan kategori rendah dengan presentase 14,893% 

sebanyak 14 responden; (c) terdapat korelasi antara kecerdasan spiritual 

dengan kedisiplinan beribadah siswa kelas V SD Muhammadiyaah Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017, dibuktikan dengan hasil r hitung lebih besar dari r 

tabel yaitu 0,617 > 0,205. 

Persamaan penelitian Achiria Hasni’ah dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti bahwasanya keduanya sama-sama menggunakan metode 

kuantitatif dengan korelasi sebagai jenis penelitiannya , dan sama-sama 

menjadikan kedisiplinan beribadah sebagai variabel dependen.  Adapun 

perbedaan dari keduanya, peneliti Achiria Hasni’ah menggunakan variabel 

independen kecedasan spiritual  sedangkan penelitian ini menggunakan 

variabel independen berupa keteladanan guru. 

3. Skripsi Windi Astuti, pada tahun 2013, dengan judul Korelasi antara Perilaku 

Teman Sebaya dengan Kedisiplinan Siswa kelas V MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo,  yang berlokasi di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. Dengan 

tujuan penelitian; (a) Untuk mendeskripsikan perilku teman sebaya siswa 
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kelas V MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo; (b) Untuk mendeskripsikan 

kedisiplinan siswa kelas V MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo; (c) Untuk 

mengetahui perilaku teman sebaya dengan kedisiplinan siswa kelas V MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo. Hasil penelitian (a) perilaku teman sebaya 

siswa siswi kelas V MIN Lengkong termasuk kategori sedang dengan 

presentase 52 %, (b) kedisiplinan siswa kelas V MIN Lengkong termasuk 

kategori sedang dengan presentase 48%, dan (c) terdapat korelasi yang 

signifikan antara perilaku teman sebaya dengan kedisiplinan siswa kelas V 

MIN Lengkong dengan koefisien korelasi sebasar 0,92447696= 0,924. 

Persamaan penelitian Windi Astuti dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti bahwasanya keduanya sama- sama menggunakan metode kuantitatif 

dengan korelasi sebagai jenis penelitiannya, dan sama- sama menjadikan 

kedisiplinan beribadah sebagai variabel dependen. Adapun perbedaan dari 

keduanya, peneliti Windi Astuti menggunakan variabel independen teman 

sebaya sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen berupa 

keteladanan guru 
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B. Landasan Teori 

1. Keteladanan Guru 

a. Pengertian Keteladanan  

Keteladanan berasal dari kata teladan yang berarti sesuatu atau 

perbuatan yang patut ditiru atau dicontoh.
9
 Sedangkan secara etimologi, 

keteladanan diartikan sebagai suatu keadaan dimana ketika seorang manusia 

mengikuti manusia lain, apakah dalam kebaikan, kejelekan, kejahatan, atau 

kemurtadan.
10

 

b. Pengertian Guru 

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan 

masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat- tempat 

tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di 

masjid, di surau, di rumah, dan sebagainya.  N. A. Ametembun berpendapat 

bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab 

terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun klasikal, 

baik di sekolah maupun di luar sekolah.
11

 

Dalam kehidupan sehari-hari dikenal bahwa guru merupakan orang 

yang harus digugu dan ditiru, yang berarti bahwa guru merupakan orang 
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yang memiliki kharisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan 

diteladani. Mengutip pendapat Laurence D. Hazkew dan Jonathan C. Mc 

Lendon dalam bukunya This is Teaching, menyatakan bahwa guru adalah 

seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola kelas. 

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa guru merupakan orang 

dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, 

dan membimbing peserta didik.
12

 

c. Tanggungjawab Guru 

Dalam bidng pendidikan, guru harus memenuhi persyaratan sebagai 

manusia yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Adapun 

tanggung jawab guru dapat dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi yang 

lebih khusus, antara lain: 

1) Tanggung jawab moral, bahwa setiap guru harus mampu menghayati 

perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, bahwa setiap 

guru harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif, mampu 

mengembangkan kurikulum, silabus, dan RPP, melaksanakan 

pembelajaran yang efektif, dan lain-lain. 
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3) Tanggung jawa dalam bidang kemasyarakatan, bahwa setiap guru harus 

turut mensukseskan pembangunan, yang harus kompeten dalam 

membimbing, mengabdi, dan melayani masyarakat. 

4) Tanggung jawab dalam bidang keilmuan, bahwa setiap guru harus turut 

serta memajukan ilmu, terutama dalam bidang keahliannya.
13

 

d. Guru Sebagai Teladan bagi Peserta Didik 

Keteladanan guru adalah sikap yang dimiliki seorang pendidik yang 

pada saat bertemu atau tidak bertemu dengan anak senantiasa berperilaku 

yang taat terhadap nilai-nilai moral. Dengan demikian, mereka senantiasa 

patut dicontoh karena tidak sekedar memberi contoh.
14

 

Guru merupakan teladan bagi peserta didik dan semua orang yang 

menganggapnya sebagai guru. Pada dasarnya perubahan perilaku yang 

ditunjukkan oleh peserta didik salah satunya dipengaruhi oleh latar belakang 

pendidikan dan pengalaman yang dimiliki seorang guru. Atau dengan kata 

lain, guru mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku siswa. Untuk 

itulah guru harus dapat menjadi tauladan yang baik bagi peserta didiknya. 

Sebagai teladan tentu saja, pribadi dan apa yang dilakukan guru akan 

mendapat sorotan peserta didik serta orang yang ada di lingkungannya yang 

menganggap dan mengakuinya sebagai guru. 
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Sehubungan dengan hal itu, maka seorang guru perlu  

memperhatikan hal- hal berikut: 

1) Sikap dasar: postur psikologi yang akan nampak dalam masalah- 

masalah penting, seperti keberhasilan, kegagalan, pembelajaran, 

kebenaran, hubungan antar manusia, agama, pekerjaan, permainan, dan 

diri sendiri. 

2) Bicara dan gaya bicara: penggunaan bahasa sebagai alat berfikir. 

3) Kebiasaan bekerja: gaya yang dipakai oleh seseorang dalam bekerja 

yang ikut mewarnai dalam kehidupannya. 

4) Sikap melalui pengalaman dan kesalahan: pengertian hubungan antara 

luasnya pengalaman dan nilai serta tidak mungkinnya mengelak dari 

kesalahan. 

5) Pakaian: merupakan perlengkapan pribadi yang amat penting dan 

menampakkan ekspresi seluruh kepribadian. 

6) Hubungan kemanusiaan: diwujudkan dalam semua pergaulan manusia, 

intelektual, moral, keindahan, terutama bagaimana berperilaku. 

7) Proses berfikir: cara yang digunakan oleh pikiran dalam menghadapi 

dan memecahkan masalah. 

8) Perilaku neuritis: suatu pertahanan yang dilakukan untuk melindungi 

diri dan bisa juga untuk menyakiti orang lain. 

9) Selera: pilihan yang secara jelas merefleksikan nilai-nilai yang dimiliki 

oleh pribadi yang bersangkutan. 
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10) Keputusan: keterampilan rasional dan intuitif yang dipergunakan utuk 

menilai setiap situasi. 

11) Kesehatan: kualitas tubuh, pikiran, dan semangat yang merefleksikan 

kekuatan, perspektif, sikap tenang, antusius dan semangat hidup. 

12) Gaya hidup secara umum: apa yang dipercaya oleh seseorang tentang 

setiap aspek kehidupan dan tindakan untuk mewujudkan tindakan itu.
15

 

Secara teoretis, menjadi teladan merupakan bagian integral dari 

seorang guru, sehingga menjadi guru berarti menerima tanggung jawab 

untuk teladan. Seorang guru yang ramah, hangat, dan selalu tersenyum, tidak 

memperlihatkan muka kusam atau kesal, merespon pembicaraan atau 

pertanyaan anak didik, akan menumbuhkan kondisi psikologi yang 

menyenangkan bagi anak. Dengan begitu siswa akan senang melibatkan diri 

dalam kegiatan disekolah seperti guru mencontohkan kepadanya. Di 

samping berperilaku, guru juga dituntut menaati terlebih dahulu nilai- nilai 

yang akan diupayakan kepada anak. Dengan demikian bantuan mereka 

ditangkap oleh anak  secara utuh sehingga memudahkan untuk menangkap 

dan mengikutinya. Penataan situasi dan kondisi tersebut mengemas 

keteladanan melalui penataan fisik, sosial, pendidikan, psikologi, sosial 
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budaya, control mereka terhadap perilaku anak, dan penentuan nilai- nilai 

moral sebagai dasar berperilaku.
16

 

e. Kriteria Guru Teladan  

Berdasarkan uraian tentang keteladanan guru yang sudah 

disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keteladanan guru sangat 

diperlukan dalam perkembangan peserta didik. Adapun yang dimaksud guru 

yang dapat memberi keteladanan harus memenuhi beberapa aspek atau 

kriteria tertentu, antara lain:  

1) Berkomunikasi secara intensif dengan seluruh warga sekolah, terutama 

anak didik. 

2) Mampu membuka diri dengan menjadi teman bagi siswanya sebagai 

tempat menyampaikan ilmu. 

3) Menjaga kewibawaanya sebagai sosok yang wajib diteladani bagi siswa. 

Keluh kesah tentang persoalan belajar yang dihadapinya. 

4) Seseorang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

5) Mempunyai akhlak dan kelakuan yang baik. 

6) Individu yang mempunyai kedisiplinan, berpenampilan baik, 

bertanggungjawab, dan memiliki komitmen.
17
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f. Fungsi guru dalam menanamkan disiplin 

Dalam menanamkan disiplin peserta didik, guru bertanggung jawab 

mengarahkan, dan berbuat baik, menjadi contoh, sabar, dan penuh 

pengertian. Selain itu, guru juga harus memulainya dari diri sendiri, yaitu 

dengan pribadi yang disiplin, arif, dan berwibawa. Untuk itu maka guru 

harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Membantu peserta didik dalam mengembangkan pola  perilaku untuk 

dirinya. 

2) Membantu peserta didik dalam meningkatkan standar perilakunya. 

3) Menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat untuk menegakkan 

disiplin.  

Adapun tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada 

penyampaian materi pembelajaran, tetapi lebih dari itu, guru harus 

membentuk kompetensi dan pribadi peserta didik. Dalam rangka 

mendisiplinkan peserta didik, guru harus mampu menjadi pembimbing, 

contoh atau teladan, pengawas, pengendali seluruh perilaku peserta didik. 

Sebagai pembimbing, guru harus berupaya untuk membimbing dan 

mengarahkan perilaku peserta didik kearah positif dan menunjang 

pembelajaran. Sebagai contoh atau teladan, guru harus memperlihatkan 

perilaku disiplinyang baik kepada peserta didik. Sebagai pengawas, guru 

harus senantiasa mengawasi seluruh perilaku peserta didik, terutama pada 

jam-jam efektif sekolah, sehingga jika terjadi pelanggaran dapat langsung 
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ditangani. Sebagai pengendali, guru harus mampu mengendalikan seluruh 

perilaku peserta didik di sekolah. Sehingga dalam hal ini, guru harus mampu 

secara efektif menggunakan alat pendidikan secara tepat waktu dan tepat 

sasaran. 

2. Kedisiplinan  

a. Pengertian Kedisiplinan 

Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu discere yang memiliki 

arti belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata diciplina yang berarti 

pengajaran atau pelatihan. Kata disiplin sendiri sekarang dimaknai secara 

beragam. Ada yang mengartikan disiplin itu sebagai kepatuhan terhadap 

peraturan dan pengendalian. Ada juga disiplin diartikan sebagai latihan 

yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib.
18

 

Menurut kamus, kata disiplin memiliki berbagai makna, yaitu 

menghukum, melatih, dan mengembangkan kontrol diri.
19

 Disiplin adalah 

kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang 

mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan 

peraturan yang berlaku. Dengan kata lain disiplin adalah sikap menaati 

peraturan dan ketentuan yang telah diterapkan dengan tanpa pamrih. 

Disiplin pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh- 

sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas kewajiban 
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serta berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan- aturan atau tata 

kelakuan yang seharusnya berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu. 

Realisasinya harus terlihat dalam perbuatan atau tingkah laku yang nyata, 

yaitu perbuatan atau tingkah laku yang sesuai dengan aturan-aturan atau 

tata kelakuan yang semestinya.
20

 

Disiplin sebagai alat pendidikan berarti segala peraturan yang harus 

ditaati dan dilaksanakan. Maksudnya tidak lain adalah untuk perbaikan 

anak didik itu sendiri.
21

 

Selain itu Soegeng Prijodarminto juga menyatakan bahwa disiplin 

merupakan kondisi yang tercipta melalui proses dari serangkaian perilaku 

yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan keteraturan 

atau keterlibatan.
22

 

b. Siswa  

Siswa adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang 

atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan, ia 

dijadikan sebagai pokok persoalan dalam semua gerak kegiatan pendidikan 

dan pengajaran.Siswa merupakan seseorang yang sedang berkembang, 
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memiliki potensi tertentu, dan dengan bantuan pendidik ia 

mengembangkan potensinya tersebut secara optimal.
23

 

c. Kedisiplinan Siswa 

Kedisiplinan siswa adalah seseorang yang memiliki sikap untuk 

selalu menaati peraturan dan ketentuan yang telah diterapkan di sekolah 

tanpa pamrih. Di samping mengandung arti taat dan patuh terhadap 

peraturan, kedisiplinan siswa juga mengandung arti kepatuhan kepada 

perintah pemimpin, perhatian dan control yang kuat terhadap penggunaan 

waktu, tanggung jawab atas penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas 

yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang 

ditekuni.
24

 

d. Macam-macam Disiplin 

Disiplin sebagai alat pendidikan berarti segala peraturan yang harus 

ditaati dan dilaksanakan. Maksudnya tiada lain kecuali untuk perbaikan 

anak didik itu sendiri. Mengenai macam-macam para ahli pendidikan 

membagi disiplin menjadi dua bagian, yaitu disiplin preventif seperti 

perintah dan larangan, dan disiplin kuratif seperti pemberian ganjaran dan 

hukuman.
25
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1) Disiplin Preventif 

Disiplin preventif sendiri merupakan disiplin yang dianjurkan 

untuk menjaga agar mematuhi peraturan dan menjaganya dari 

pelanggaran. Pada saat- saat tertentu bisa melalui paksaan, khususnya 

anak- anak kecil yang masih lemah kepribadiannya dan anak dewasa 

yang lemah pemikirannya untuk memahami pentingnya peraturan 

yang ada. 

Adapun disiplin preventif ini meliputi perintah dan larangan. 

Perintah merupakan suatu keharusan untuk berbuat atau melakukan 

sesuatu. Perintah bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang 

yang harus dikerjakan oleh orang lain, tetapi termasuk pula anjuran 

untuk melakukan pembiasaan atau peraturan-peraturan umum yang 

harus ditaati oleh peserta didik. 

Sedangkan yang dimaksud dengan larangan yaitu suatu 

keharusan untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Larangan 

ini biasanya diberikan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, 

yang merugikan, atau yang dapat membahayakan dirinya.
26

 

2) Disiplin Kuratif 

Adapun disiplin kuratif merupakan disiplin yang digunakan 

untuk memotivasi dirinya dan orang lain agar bersemangat untuk 
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berkompetisi dalam berprestasi dan berakhlak mulia. Disiplin ini 

meliputi pemberian ganjaran dan hukuman. 

Maksud ganjaran dalam konteks ini adalah memberikan 

sesuatu yang menyenangkan (penghargaan) dan dijadikan sebagai 

hadiah bagi anak yang berprestasi, baik dalam belajar maupun sikap 

perilaku. Penghargaan tidak perlu berbentuk materi tetapi berupa kata-

kata, pujian, senyuman, atau tepukan di punggung sudah cukup. Hal 

ini berfungsi agar mereka lebih termotivasi dan bersemangat untuk 

menjadi lebih baik.
27

 

Dan yang dimaksud dengan hukuman yaitu suatu penderitaan 

yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang (guru, 

orang tua, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, 

kejahatan, atau kesalahan. 

Pemberian hukuman hendaknya tidak secara sembarangan. 

Hukuman yang diberikan harus mengandung makna yang edukatif, 

misalnya yang terlambat masuk sekolah diberikan tugas untuk 

membersihkan halaman sekolah, yang tidak masuk kuliah diberi sanksi 

membuat paper. Bisa juga yang terlambat dipersilahkan belajar sendiri 

di perpustakaan. Jadi, hukuman ini diberikan ketika seseorang 

melakukan kesalahan agar dia tidak mengulagi pembuatannya lagi.
28
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e. Faktor Pembentuk Disiplin 

Disiplin pada seseorang pada umumnya dapat dibentuk oleh 

beberapa faktor, antara lain:  

1) Teladan  

Perbuatan dan tindakan kerap kali lebih besar pengaruhnya 

dibandingkan dengan kata-kata, contoh dan teladan disiplin atasan, 

kepala sekolah dan guru-guru serta penata usaha sangat berpengaruh 

terhadap disiplin para siswa. Mereka lebih mudah meniru apa yang 

mereka lihat, dibanding apa yang mereka dengar. Lagi pula, hidup 

manusia banyak dipengaruhi peniruan-peniruan terhadap apa yang 

dianggap baik dan patut ditiru. Disini faktor teladan disiplin sangat 

peting bagi disiplin siswa.
29

 

2) Peningkatan Motivasi 

Motivasi adalah latar belakang yang menggerakkan atau 

mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, 

motivasi merupakan landasan psikologis (kejiwaan) yang sangat 

penting setiap orang dalam melaksanakan suatu aktivitas. 

Dalam hal ini terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi 

ekstrinsik dan motivasi instrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi 
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yang berasal dari luar diri kita, sedangkan motivasi instrinsik yaitu 

motivasi yang berasal dari dalam diri kita. 

Dalam kaitannya dengan penegakan disiplin, berawal dari 

motivasi ekstrinsik, dimana seseorang melakukan sesuatu karena 

paksaan orang lain, atau karena keinginan tertentu. Akan tetapi lambat 

laun akan bisa berubah ke arah motivasi instrinsik dengan dilandasi 

kesadaran dirinya sendiri. 

3) Pendidikan dan Latihan 

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting 

dalam membentuk dan menerapkan disiplin. Dari pedidikan dan 

latihan akan diperoleh kemahiran dan keterampilan tertentu, dimana 

hal itu akan membuat seseorang menjadi yakin atas kemampuan 

dirinya. 

Didalam pendidikan dan latihan sendiri terdapat beberapa 

aturan atau prosedur yang harus diakui seseorang. Dimana kepatuhan, 

ketaatan, setia kawan, kerjasama dan lain-lain merupakan faktor-faktor 

penting dalam mencapai suksesnya tujuan. 

4) Kepemimpinan 

Kualitas kepemimpinan dari seorang pemimpin, guru, atau 

orang tua terhadap anggota, murid, atau pun anaknya turut 

menentukan berhasil atau tidaknya dalam pembinaan disiplin.Karena 

pada dasarnya pemimpin merupakan panutan, maka faktor 
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keteladanannya juga sangat berpengaruh dalam pembinaan disiplin 

bagi yang dipimpinnya. 

5) Penegakan Peraturan 

Penegakan disiplin biasanya dikaitkan dengan penerapan 

aturan.Idealnya dalam menegakkan aturan hendaknya mengarahkan 

seseorang untuk taat kepada aturan bukan taat kepada orang yang 

memerintah. Jika hal ini tumbuh menjadi suatu kesadaran maka 

menciptakan kondisi yang aman dan nyaman. 

Pada dasarnya penegakan kedisiplinan adalah mendidik agar 

seseorang taat pada aturan dan tidak melanggar yang dilandasi sebuah 

kesadaran. 

6) Penerapan Reward and Punishment 

Reward and Punishment atau penghargaan dan hukuman 

merupakan dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika penerapan 

dari keduanya dilakukan secara terpisah maka tidak akan berjalan 

secara efektif, terutama dalam hal menegakkan kedisiplinan.
30

 

f. Indikator Individu yang Disiplin 

Seseorang dapat dikatakan disiplin apabila memenuhi beberapa 

aspek sebagai berikut: 

1) Taat dan patuh pada peraturan. 
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2) Kepatuhan kepada perintah pemimpin. 

3) Perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu. 

4) Tanggung jawab atas tugas yang diamanahkan. 

5) Kesungguhan terhadap bidang yang ditekuni. 

g. Manfaat Disiplin 

Manfaat dari menerapkan disiplin antara lain:  

1) Memberikan rasa aman. 

2) Melatih tanggung jawab 

3) Mendatangkan pujian 

4) Menjadi lebih terhormat 

5) Menjadi anak teladan 

6) Menjadi anak yang berprestasi 

7) Kegiatan belajar mengajar lebih efektif 

8) Melatih siswa untuk beketrampilan dalam lingkungan sosial.
 31

 

3. Sholat Dhuhur Berjamaah 

a. Pengertian Shalat  

Shalat menurut arti bahasa adalah doa. Adapun secara istilah shalat 

berarti perbuatan yang dianjurkan oleh syara’, dimulai dengan takbir dan 

diakhiri dengan memberi salam. Takbirotul ihram, ialah mengucapkan 

Allahu Akbar yang dilakukan dengan mengangkat kedua tangan kearah 

kepala sambil berdiri (posisi lain bagi yang tidak bisa) untuk memulai 
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rakaat pertama. Sedangkan salam ialah mengucapkan Assalamu’alaikum 

warohmatullahi wabarokatuh pada saat mengakhiri shalat yaitu pada waktu 

duduk tasyahud dengan memalingkan muka ke sebelah kanan dan kiri.
32

 

Shalat adalah kewajiban umat Islam yang paling utama sesudah 

mengucapkan dua kalimat syahadat. Shalat merupakan pembeda antara 

orang muslim dan non-muslim. Disyari’atkan dalam rangka mensyukuri 

nikmat Allah SWT yang sangat banyak dan mempunyai manfaat yang 

bersifat religius (keagamaan), serta mengandung unsur pendidikan terhadap 

individu dan masyarakat. 

Shalat mengajar seseorang untuk berdisiplin dan mentaati berbagai 

peraturan dan etika dalam kehidupan dunia. Hal ini terlihat dari penetapan 

waktu shalat yang pasti dipelihara oleh setiap muslim dan tata tertib yang 

terkandung di dalamnya. Dengan demikian orang yang melakukan shalat 

akan memahami peraturan, nilai-nilai sopan santun, ketentraman dan 

mengkonsentrasikan pikiran kepada hal-hal yang bermanfaat, karena shalat 

penuh dengan pengertian ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung nilai-nilai 

tersebut.
33

 

b. Pengertian Shalat Dhuhur 

Pada hakikatnya, shalat merupakan perjalanan spiritual untuk 

berhubungan dan bertemu dengan Allah yang dilakukan pada waktu 
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tertentu. Seseorang yang melaksanakan shalat, pada hakikatnya ia 

melepaskan diri dari segala kesibukan duniawi.
34

 

Ulama sepakat bahwa permulaan waktu Dhuhur itu ketika matahari 

tergelincir (al- zawal). Namun, ulama berbeda pendapat dalam masalah 

akhir waktu Dhuhur yang longgar dan waktu Dhuhur yang disarankan. 

Imam Malik, Imam Syafi’I, Abu Tsaur, dan Daud berpendapat bahwa 

Dhuhur yang leluasa itu jika panjang bayangan suatu benda sama dengan 

benda itu. Menurut Hanifah berpendapat bahwa akhir waktu Dhuhur itu 

ketika panjang bayangan sama dengan suatu benda, dan awal waktu Asar 

ketika panjang bayangan sudah mencapai dua kali panjang suatu benda 

itu.
35

 

c. Pengertian Shalat Dhuhur Berjama’ah 

Shalat Dhuhur berjamaah adalah aktivitas shalat yang dilakukan 

secara bersama-sama. Shalat jamaah  termasuk sunnat muakkad (sunnat 

yang sangat ditekankan), ia menempatkan syiar Islam yang besar, dan 

pendekatan keagamaan yang sangat utama. Sampai-sampai Nabi SAW 

melebihkan derajatnya dua puluh tujuh kali lipat dari pada shalat sendirian. 

Bahkan beliau bermaksud membakar rumah orang-orang yang tidak 

melakukan shalat jamaah. Beliau selalu melakukan shalat jamaah semenjak 

Allah menganjurkannya hingga wafat. Beliau tidak pernah 
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meninggalkannya baik dalam waktu damai maupun waktu perang. Bahkan 

Al-Qur’an Al-Karim menurunkan tentang tata caranya di tengah-tengah 

pertempuran. 

Berdasarkan paparan diatas, dapat di katakan bahwa yang dimaksud 

dengan kedisiplinan siswa dalam mengikuti shalat Dhuhur berjamaah di 

sekolah adalah sikap yang dimiliki siswa dalam mentaati peraturan sekolah 

untuk mengikuti shalat Dhuhur berjamaah di sekolah. 

4. Hubungan Antara Keteladanan Guru dan Kedisiplinan Siswa 

Perbuatan dan tindakan kerap kali lebih besar pengaruhnya 

dibandingkan dengan kata-kata, contoh dan teladan disiplin atasan, kepala 

sekolah dan guru-guru serta penata usaha sangat berpengaruh terhadap disiplin 

para siswa. Mereka lebih mudah meniru apa yang mereka lihat, dibanding apa 

yang mereka dengar. Lagi pula, hidup manusia banyak dipengaruhi peniruan-

peniruan terhadap apa yang dianggap baik dan patut ditiru. Disini faktor teladan 

disiplin sangat peting bagi disiplin siswa.
36

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka 

berfikir dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apabila tingkat keteladanan guru tinggi maka akan tinggi pula kedisiplinan 

siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur berjama’ah di MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/ 2018. 

2. Apabila tingkat keteladanan guru rendah maka akan rendah pula kedisiplinan 

siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur berjama’ah di MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/ 2018. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban atau kesimpulan sementara terhadap 

masalah penelitian, dimana keberadaannya masih diuji secara empirik karena 

secara teoretik hipotesis sebagai jawaban sementara, maka dianggap paling tinggi 

tingkat kebenarannya.
37

 Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho  :  Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara keteladanan guru 

dengan kedisplinan siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur berjama’ah di 

MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Ha  : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara keteladanan guru dengan 

kedisiplinan siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur berjama’ah di MI 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

 

 

 

                                                           
37

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 67. 



34 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Di dalam bab ini dibahas tentang rancangan penelitian, populasi, sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
38

 Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif, yang datanya berupa angka-angka. Untuk menganalisis data 

yang sudah terkumpul menggunakan penelitian korelasional yaitu untuk menguji 

ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti 

atau tidak hubungan itu.
39

 

Penelitian korelasi, merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto  

karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan 

langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang 

direfleksikan dalam koefisien korelasi. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha 

menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks kuantitatif yang direfleksikan 

dalam variabel.
40
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Adapun pengertian dari variabel yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
41

 Variabel itu 

sendiri ada dua macam, yaitu:
42

 

1. Variabel bebas (Independent) merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel dependen (terikat). 

Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel ”x”. Adapun dalam 

penelitian ini variabel bebasnya adalah keteladanan guru. 

2. Variabel terikat (Dependent) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini biasanya 

disimbolkan dengan variabel ”y”. Adapun dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah kedisiplinan siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur 

berjama’ah. 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian kuantitatif korelatif 

dimana peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara kedua 

variabel yang diamati di sekolah. 

1. Variabel X adalah keteladanan guru di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. 
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2. Variabel Y adalah kedisiplinan siswa dalam mengikuti shalat Dhuhur 

berjama’ah di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. 

Adapun definisi operasioanal dari masing-masing variabel adalah sebagai 

berikut: 

1. Keteladanan guru sebagai variabel bebas satu (X) merupakan faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan siswa.  

Dalam penelitian ini, yang dimaksud keteladanan guru adalah sikap 

yang di miliki guru MI Ma’arif Setono, Jenangan, Ponorogo tahun ajaran 

2017/2018 yang pada saat bertemu atau tidak bertemu dengan anak senantiasa 

berperilaku taat terhadap nilai- nilai moral.
43

  

Indikator keteladanan guru adalah sebagai berikut:
 44

 

a. Berkomunikasi secara intensif dengan seluruh warga sekolah, terutama 

anak didik. 

b. Mampu membuka diri dengan menjadi teman bagi siswanya sebagai 

tempat menyampaikan ilmu. 

c. Menjaga kewibawaanya sebagai sosok yang wajib diteladani bagi siswa. 

Keluh kesah tentang persoalan belajar yang dihadapinya. 

d. Seseorang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

e. Mempunyai akhlak dan kelakuan yang baik. 
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f. Individu yang mempunyai kedisiplinan, berpenampilan baik, 

bertanggungjawab, dan memiliki komitmen. 

2. Kedisiplinan siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur berjama’ah sebagai 

variabel terikat (Y).  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kedisiplinan siswa adalah 

sikap yang dimiliki siswa kelas IV MI Ma’arif Setono, Jenangan, Ponorogo 

tahun ajaran 2017/ 2018 dalam mentaati peraturan sekolah untuk mengikuti 

shalat Dhuhur berjamaah di sekolah.
45

 

Indikator kedisiplinan siswa adalah sebagai berikut: 
46

 

a. Taat dan patuh pada peraturan. 

b. Kepatuhan kepada perintah pemimpin. 

c. Perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu. 

d. Tanggung jawab atas tugas yang diamanahkan. 

e. Kesungguhan terhadap bidang yang ditekuni. 

 

C. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasikan di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

secara geografis terletak di Jl. Raden Katong No. 01 desa/ kelurahan Setono, 

kecamatan Jenangan Ponorogo atau tepatnya berada di sebelah selatan makan 
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Baroto Katong. Meskipun demikian kegiatan pembelajaran di MI MA’arif 

tidak terganggu dengan keberadaan makam- makam yang ada di sekitar 

lingkungan sekolah. Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di MI 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo ini, karena MI Ma’arif Setono ini 

merupakan sekolah yang menerapkan dasar-dasar agama Islam dan mengikuti 

salah satu faham ahlussunah waljama’ah dalam kehidupan sehari-hari. Salah 

satu buktinya dengan membiasakan melakukan shalat Dhuhur berjamaah di 

sekolah, dengan begitu akan mendidik kedisiplinan dan ketaatan siswa dalam 

menaati peraturan.   

2. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi 

bukan hanya orang tetapi juga obyek benda-benda dan yang lain. Populasi 

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau 

obyek itu.
47

 Jadi dapat dikatakan populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian.
48
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Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas IV di MI Ma’arif Setono Tahun Pelajaran 2017/2018 yang 

keseluruhannya berjumlah 44 siswa dari 21 orang siswa kelas IV As-Salam 

dan 20 orang siswa kelas IV Al-Lathif. 

3. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya 

akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representatif (mewakili).
49

 

Sedangkan Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa apabila subjek 

penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian 

merupakan penelitian populasi.
50

 Oleh karena itu peneliti akan menggunakan 

sampel sebesar 41 siswa. Sehingga teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
51

 Untuk 
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sampel penelitian ini diambil dari 21 orang siswa kelas IV As- Salam dan 20 

orang siswa kelas IV Al- Lathif yang keseluruhannya berjumlah 41 siswa. 

 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, instrumen pengumpulan data menentukan kualitas 

data yang dikumpulkan, dan kualitas data yang dikumpulkan itu menentukan 

kualitas penelitiannya. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah 

atau lebih gampang dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis sehingga hasilnya mudah diolah. Data merupakan hasil pengamatan 

maupun pencatatan-pencatatan terhadap suatu objek selama penelitian tersebut 

berlangsung, baik yang berupa angka-angka maupun fakta. Adapun data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang tingkat keteladanan guru di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Data tentang tingkat kedisiplinan dalam mengikuti sholat Dhuhur berjama’ah 

di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Adapun skala pengukurannya menggunakan model skala Likert yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.
52

Skala Likert disebut pula dengan 
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summated-rating scale. Skala ini merupakan skala yang paling sering dan paling 

luas digunakan dalam penelitian, karena skala ini memungkinkan peneliti untuk 

mengungkap tingkat intensitas sikap/perilaku atau perasaan responden. Untuk 

mendapatkan skala Likert seperti yang dimaksudkan Likert, instrumen harus 

didesain sedemikian rupa, umumnya menggunakan pertanyaan tertutup dengan 

lima alternatif jawaban secara berjenjang. Jenjang jawaban tersebut adalah 

:”sangat tidak setuju”, “tidak setuju”’, “netral”, “setuju”, “sangat setuju”.
53

 

Namun ada pula yang berpendapat bahwa untuk mengurangi bias 

kecenderungan pilihan di tengah (netral), maka beberapa peneliti telah 

memodifikasi alternatif jawaban, yaitu menggunakan jenjang 4 (jawaban netral 

dihilangkan).
54

 

Tabel 3.1. 

Skor Jawaban Pernyataan 

Alternatif Jawaban Skor (positif) Skor (negatif) 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang- kadang 2 3 

Tidak Pernah 1 4 

 

 Tabel 3.2 berikut adalah kisi-kisi instrumen pengumpulan data. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instumen Pengumpulan Data 

 

Variabel Indikator Item Pernyataan 

Sebelum Sesudah 

Keteladanan 

Guru (X) 
1) Berkomunikasi secara intensif 

dengan seluruh warga sekolah, 

terutama anak didik. 

1, 2, 3, 4 2, 3 
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Lanjutan Tabel 3.2 

Variabel Indikator Item Pernyataan 

Sebelum Sesudah 

 2) Mampu membuka diri dengan 

menjadi teman bagi siswanya 

sebagai tempat menyampaikan 

keluh kesah tentang persoalan 

belajar yang dihadapinya. 

5, 6, 7, 8 5, 7 

3) Menjaga kewibawaannya 

sebagai sosok yang wajib 

diteladani bagi siswa. 

9, 10, 11, 12 9, 12 

4) Seseorang yang bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 
13, 14, 15, 16 13, 16 

5) Mempunyai akhlak dan 

kelakuaan yang baik. 
17, 18, 19, 20 17, 19 

6) Individu yang mempunyai 

kedisiplinan, berpenampilan 

baik, bertanggungjawab, dan 

memiliki komitmen. 

21, 22,23, 24, 
25, 26, 27, 28 
 

21, 22 

Kedisiplinan 

Siswa (Y) 
1) Taat dan patuh kepada peraturan. 1, 2, 3, 4 2, 4 
2) Kepatuhan kepada perintah 

pemimpin. 
5, 6, 7, 8 5,7 

3) Perhatian dan control yang kuat 

terhadap penggunaan waktu. 
9, 10, 11, 12 9, 12 

4) Tanggung jawab atas tugas yang 

diamanahkan 
13, 14, 15, 16 13, 16 

5) Kesungguhan terhadap bidang 

yang ditekuni 
17, 18, 19, 20 17, 19 

 

Dalam penelitian ini, angket diberikan kepada sejumlah sampel siswa MI 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo untuk mengetahui hubungan antara 

keteladanan guru dengan kedisiplinan siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur 

berjama’ah di sekolah. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan metode/ teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Metode Angket atau Kuesioner 

Angket adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis 

kepada seseorang (yang dalam hal ini disebut responden), dan cara menjawab 

juga dilakukan dengan tertulis.
55

 

Pada metode ini digunakan teknik angket tertutup yaitu dengan 

memberikan tanda centang (υ) pada kolom yang sesuai dengan keadaan, 

pendapat dan keyakinan responden. Adapun pelaksanaan penyebaran angket, 

angket diberikan langsung kepada responden, yaitu siswa/ siswi kelas IV. 

Dalam hal ini responden tinggal memberi tanda centang pada kolom atau 

tempat yang sesuai. 

Angket ini digunakan untuk mengukur nilai Keteladanan Guru, dan 

Kedisiplinan Siswa (X) dalam Mengikuti Shalat Dhuhur Berjama’ah (Y). 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, notulen rapat dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data langsung dari tempat penelitian, dimana data-data tersebut relevan dengan 

penelitian. Teknik ini digunakan peneliti untuk mengambil dokumen berupa 

gambaran umum madrasah, letak geografis, visi, misi, dan tujuan madrasah, 
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sarana prasarana, struktur organisasi, data guru dan karyawan serta daftar nama 

responden.
56

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat 

penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti. Tujuan teknik 

analisis data ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Adapun teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik korelasi, 

dimana penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan 

antara macam-macam hukuman dengan kedisiplinan siswa. 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan syarat yang terpenting dalam suatu 

evaluasi.Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Dengan demikian data yang valid adalah “data tidak berbeda” antara data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang dilaporkan sesungguhnya 

terjadi pada objek penelitian. Apabila dalam objek penelitian terdapat 

warna merah, maka peneliti akan melaporkan warna merah. Bila peneliti 
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membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, 

maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid.
57

 

Salah satu cara untuk menentukan validitas alat ukur adalah 

dengan menggunakan korelasi Product Moment.  

Teknik korelasi Product Moment:  

a. Variabel yang dikorelasikan berbentuk gejala datanya bersifat 

kontinyu. 

b. Sampel yang diteliti mempunyai sifat homogen atau mendekati 

homogen. 

c. Garis regresinya merupakan regresi linier.
58

 

dengan simpangan yang dikemukakan oleh Pearson sebagai 

berikut: 

Rumus: 𝑟𝑥𝑦  = 
𝑁∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

 (𝑁∑𝑥2− (∑𝑥)2(𝑁∑𝑦2− (∑𝑦)2)
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  = Angka indeks korelasi product moment 

∑X     = Jumlah seluruh nilai X 

∑Y     = Jumlah seluruh nilai Y 

∑XY   = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

N        = Jumlah Responden.
59
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Jumlah responden yang dilibatkan dalam uji validitas adalah 31 

siswa. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r 

= 0,355. Jadi kalau korelasi antara butir skor total kurang dari 0,355 

maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid atau drop. 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi tabel 3.3 dan tabel 3.4. 

Tabel 3.3 

      Rekapitulasi Uji Validitas Butir soal Instrumen Penelitian  Keteladanan Guru 

No 
Item 

r hitung r tabel Keterangan 

1 0.35146065 0,355 Drop 
2 0.468739746 0,355 Valid 
3 0.326378135 0,355 Valid  
4 0.39775584 0,355 Valid 
5 0.33801942 0,355 Valid 
6 0.3094257 0,355 Drop  
7 0.42901874 0,355 Valid 
8 0.359756755 0,355 Drop  
9 0.5176069 0,355 Valid 
10 -0.221002 0,355 Drop  
11 0.260318 0,355 Drop  
12 0.326703 0,355 Valid  
13 0.30678 0,355 Valid  
14 0.415693 0,355 Valid  
15 -0.21573 0,355 Drop  
16 0.470579 0,355 Valid  
17 0.381313 0,355 Valid  
18 0.367832 0,355 Valid  
19 0.494911 0,355 Valid  
20 0.458736 0,355 Valid  
21 0.445837 0,355 Valid  
22 0.367927 0,355 Valid  
23 0.417775 0,355 Valid  
24 0.387212 0,355 Valid  
25 0.388291 0,355 Valid  
26 0.351715 0,355 Drop  
27 0.432448 0,355 Valid  
28 0.463051 0,355 Valid  
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir soal Instrumen Penelitian Kedisiplinan Siswa 

dalam Mengikuti Shalat Dhuhur Berjamaah di Sekolah 

 

No 

Item 
r hitung r tabel Keterangan 

1 0.575042 0,355 Valid 

2 0.584592 0,355 Valid   

3 0.331622 0,355 Drop  

4 0.40884 0,355 Valid 

5 0.765893 0,355 Valid 

6 0.54087 0,355 Valid  

7 0.462004 0,355 Valid 

8 0.505411 0,355 Valid 

9 0.484828 0,355 Valid 

10 0.233033 0,355 Drop  

11 0.537594 0,355 Valid  

12 0.40805 0,355 Valid 

13 0.455815 0,355 Valid  

14 -0.22215 0,355 Drop  

15 0.404427 0,355 Valid  

16 0.367271 0,355 Valid  

17 0.456339 0,355 Valid  

18 0.574098 0,355 Valid  

19 0.431559 0,355 Valid  

20 0.467398 0,355 Valid  

 

Untuk keperluan uji validitas dan reabilitas instrumen penelitian 

ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 31 responden. Dari hasil 

perhitungan validitas item instrumen terhadap 48 butir soal. Setelah uji 

validitas dan reliabilitas ternyata tidak semua item valid. Untuk variabel 

keteladanan guru item yang valid  terdapat pada item nomor 2, 3, 4, 5, 7, 

9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan item 

yang tidak valid terdapat pada item nomor 1, 6, 10, 11, 15, 26, sedangkan 

untuk variabel kedisiplinan siswa item yang valid terdapat pada item 

nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 20 dan item 
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yang tidak valid terdapat pada item nomor 3,10, 14. Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban kuesioner untuk uji validitas variabel 

keteladanan guru dapat dilihat pada Lampiran 5 halaman 92 dan skor 

jawaban kuesioner untuk uji validitas variabel  kedisiplinan siswa dapat 

dilihat pada Lampiran 6 halaman 94. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik.
60

 Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian ini dilakukan secara internal consistency, dengan cara 

mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh 

dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk 

memprediksi reliabilitas instrumen.
61

 Adapun teknik yang digunakan 

untuk menganalisis reliabilitas instrumen ini adalah teknik Belah Dua 

(split halt) yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown di bawah 

ini
62

: 

𝑟𝑖   =  
2.𝑟𝑏

1+𝑟𝑏
 

Keterangan: 

𝑟𝑖   = Reliabilitas internal seluruh rumus instrumen 
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𝑟𝑏  = Korelasi product moment antara belahan kel 1 & ke 2 

Tabel 3.5 

Analisis Uji Reliabilitas Keteladanan Guru 

 

NO RESP X Y XY X² Y² 

1 30 35 1050 900 1225 

2 38 37 1406 1444 1369 

3 39 41 1599 1521 1681 

4 38 40 1520 1444 1600 

5 37 37 1369 1369 1369 

6 36 33 1188 1296 1089 

7 39 39 1521 1521 1521 

8 39 35 1365 1521 1225 

9 29 34 986 841 1156 

10 44 40 1760 1936 1600 

11 44 42 1848 1936 1764 

12 41 43 1763 1681 1849 

13 35 34 1190 1225 1156 

14 40 39 1560 1600 1521 

15 36 34 1224 1296 1156 

16 33 38 1254 1089 1444 

17 39 38 1482 1521 1444 

18 36 34 1224 1296 1156 

19 32 31 992 1024 961 

20 40 40 1600 1600 1600 

21 39 36 1404 1521 1296 

22 33 35 1155 1089 1225 

23 33 34 1122 1089 1156 

24 32 31 992 1024 961 

25 34 38 1292 1156 1444 

26 35 42 1470 1225 1764 

27 30 33 990 900 1089 

28 36 35 1260 1296 1225 

29 30 30 900 900 900 

30 34 39 1326 1156 1521 

31 34 39 1326 1156 1521 

   1115 1136 41138 40573 41988 

STATISTIK ∑X ∑Y ∑XY ∑X² ∑Y² 

 

rxy  =
𝑁∑𝑥𝑦 −  ∑𝑥  ( ∑𝑦)

  𝑁∑𝑥2 −  ∑𝑥  2 {𝑁∑𝑦2 −  ∑𝑦  2} 
 

rxy  =
31𝑥 41.138 −  1.115 (1.136)

  31 𝑥 40.573 −  1115 2 {31𝑥 41.988 −  1136 2} 
 



50 
 

 

rxy  =
1.275.278 − 1.266.640

  1.257.763 − 1.243.225 {1.301.628 − 1.290.496} 
 

rxy  =
8.638

 14.538𝑥 11.132 
 

rxy  =
8.638

 161.837.016 
 

rxy  =
8.638

12.721,51783
 

rxy  = 0,67900702 

Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus Spearman 

Brown berikut:  

𝑟𝑖 =  
2 × 𝑟𝑏
1 + 𝑟𝑏

 

𝑟𝑖 =  
2 × 0,67900702

1 +  0,67900702
 

𝑟𝑖 =  
1,35801404

1,67900702
 

                        𝑟𝑖 =  0,80881975 (dibulatkan menjadi 0,808) 

 

Tabel 3.6 

Analisis Uji Reliabilitas Variabel Kedisiplinan Siswa 

 

NO RESP X Y XY X² Y² 

1 37 30 1110 1369 900 
2 40 31 1240 1600 961 
3 31 31 961 961 961 
4 35 30 1050 1225 900 
5 34 27 918 1156 729 
6 36 25 900 1296 625 
7 37 31 1147 1369 961 
8 30 28 840 900 784 
9 36 30 1080 1296 900 

10 40 30 1200 1600 900 
11 31 23 713 961 529 
12 31 26 806 961 676 
13 29 25 725 841 625 
14 36 30 1080 1296 900 
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 Lanjutan Tabel 3.6 

NO RESP X Y XY X² Y² 

15 31 27 837 961 729 

16 34 30 1020 1156 900 

17 29 26 754 841 676 

18 40 32 1280 1600 1024 

19 28 24 672 784 576 

20 39 31 1209 1521 961 

21 39 32 1248 1521 1024 

22 35 27 945 1225 729 

23 36 29 1044 1296 841 

24 38 32 1216 1444 1024 

25 38 29 1102 1444 841 

26 36 29 1044 1296 841 

27 38 30 1140 1444 900 

28 33 26 858 1089 676 

29 30 27 810 900 729 

30 34 26 884 1156 676 

31 32 26 832 1024 676 

    880 30665 37533 25174 

STATISTIK ∑X ∑Y ∑XY ∑X² ∑Y² 

 

rxy  =
𝑁∑𝑥𝑦 −  ∑𝑥  ( ∑𝑦)

  𝑁∑𝑥2 −  ∑𝑥  2 {𝑁∑𝑦2 −  ∑𝑦  2} 
 

rxy  =
31𝑥 30.665 −  1.073 (880)

  31𝑥 37.533 − (1073)2
 {31𝑥 25.174 − (880)2} 

 

rxy  =
950.615 − 944.240

  1.163.523 − 1.151.329 {780.394 − 774.400} 
 

rxy  =
6.375

 12.194 𝑥 5.994 
 

rxy  =
6.375

 73.090.836
 

rxy  =
6.375

8.549,31786
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rxy  = 0,74567352 

Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus Spearman 

Brown berikut:  

𝑟𝑖 =  
2 × 𝑟𝑏
1 + 𝑟𝑏

 

𝑟𝑖 =  
2 ×  0,74567352

1 +  0,74567352
 

𝑟𝑖 =  
1,49134704

1,74567352
 

𝑟𝑖 =  0,85431039 (dibulatkan menjadi 0,854). 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat diketahui nilai 

reliabilitas instrumen variabel keteladanan guru sebesar 0,808 

kedisiplinan siswa sebesar 0,854 kemudian dikonsultasikan dengan “r” 

tabel pada taraf signifikasi 5% adalah sebesar 0,355. Karena “r” hitung 

keteladanan guru > dari “r” tabel, yaitu 0,808 > 0,355 dan “r” hitung 

kedisiplinan siswa> dari “r” tabel, yaitu 0,854 > 0,355 maka instrumen 

tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. 

c. Uji normalitas 

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik 

distribusi frekuensi data. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka 

pengujian normalitas data sangat tergantung pada kemampuan data 

dalam mencerminkan plotting data. Jika jumlah data cukup banyak dan 

penyebarannya tidak 100% normal (tidak normal sempurna), maka 
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kesimpulan yang ditarik berkemungkinan salah. Untuk menghindari 

kesalahan tersebut lebih baik pakai rumus yang telah diuji 

keterandalannya, melalui rumus Kolmogorov-Sminorv.
63

 

2. Uji Hipotesis Penelitian 

Teknis analisis data untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 yang 

digunakan adalah teknik analisis Product Moment untuk mencari arah dan 

kekuatan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel tak bebas (Y) 

dan data bebentuk interval. 

Langkah-langkah untuk menentukan nilai korelasi (r) sebagai berikut: 

a. Membuat tabel penolong  

Tabel 3.7 

Tabel Penolong Untuk Mencari Nilai Korelasi 

 

NO 
Nama 

Siswa 

Nilai 

X² Y² XY Keteladanan 

Guru (X) 

Kedisiplinan 

Siswa (Y) 

1 A 35 28 1225 784 1120 

2 B 37 30 1369 900 1230 

3 C 34 34 1156 1156 1292 

4 D 40 24 1600 576 1056 

5 E 45 36 2025 1296 1440 

6 F 47 37 2209 1369 1887 

7 G 43 33 1849 1089 1551 

8 H 42 33 1764 1089 1518 

9 I 36 34 1296 1156 1326 

10 J 41 33 1681 1089 1452 

11 K 32 39 1024 1521 1404 

12 L 41 38 1681 1444 1672 

13 M 34 25 1156 625 900 

14 N 33 34 1089 1156 1258 
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Lanjutan Tabel 3.7 

NO 
Nama 

Siswa 

Nilai 

X² Y² XY Keteladanan 

Guru (X) 

Kedisiplinan 

Siswa (Y) 

15 O 41 40 1681 1600 1680 

16 P 41 33 1681 1089 1485 

17 Q 33 33 1089 1089 1155 

18 R 38 36 1444 1296 1512 

19 S 48 33 2304 1089 1716 

20 T 40 34 1600 1156 1462 

21 U 41 32 1681 1024 1440 

22 V 37 33 1369 1089 1320 

23 W 31 32 961 1024 1056 

 24 X 44 40 1936 1600 1920 

25 Y 32 36 1024 1296 1296 

26 Z 42 33 1764 1089 1518 

27 AA 34 43 1156 1849 1634 

28 BB 35 39 1225 1521 1521 

29 CC 40 38 1600 1444 1672 

30 DD 38 34 1444 1156 1360 

31 EE 39 34 1521 1156 1462 

32 FF 36 40 1296 1600 1600 

33 GG 44 39 1936 1521 1872 

34 HH 46 36 2116 1296 1800 

35 II 45 37 2025 1369 1813 

36 JJ 47 29 2209 841 1479 

37 KK 46 35 2116 1225 1750 

38 LL 43 34 1849 1156 1564 

39 MM 45 31 2025 961 1519 

40 NN 47 36 2209 1296 1836 

41 OO 38 33 1444 1089 1386 

    1631 1411 65829 49171 60934 
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b. Menghitung Nilai r 

Rumus:  

rxy =
NΣXY −  ΣX  ΣY 

 {(NΣX2 − (ΣX)2}{(NΣY2 − (ΣY)2)

 

di mana: 

rxy      = angka indeks korelasi product moment 

∑𝑋  = jumlah seluruh nilai x  

∑𝑌  = jumlah seluruh nilai y 

∑𝑥𝑦 = jumlah hasil perkalian antara nilai x dan y 

𝑛      = jumlah siswa 

c. Merumuskan Hipotesa 

Ha  :  ada korelasi yang positif dan signifikan antara keteladanan guru 

dengan kedisiplinan siswa kelas IV di MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo tahun ajaran 2017/ 2018. 

Ho :  tidak ada korelasi yang positif dan signifikan antara keteladanan 

guru dengan kedisiplinan siswa kelas IV di MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo tahun ajaran 2017/ 2018. 

d. Menghitung t hitung dan t tabel  

1) Menentukan t hitung 

Rumus:  

𝑡 hitung =  
r  𝑛 − 2 

 1 − (r)²
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2) Menentukan nilai t tabel  

Nilai t tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi t dengan 

cara: taraf signifikan ɑ= 0,05/ 2= 0,025 (dua sisi). Kemudian dicari t 

tabel pada tabel distribusi studenta t. 

e. Membuat keputusan 

Mengetahui hipotesis mana yang terpilih Ho atau Ha.
64

 Untuk 

memberikan interprestasi terhadap kuat atau tidaknya hubungan itu, maka 

digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8 

Interpretasi 𝒓𝒙𝒚 

 

Nilai “r” Interpretasi 

0,00 – 0,20 Korelasi sangat rendah 

0,20 – 0,40 Korelasi rendah 

0,40 – 0,60 Korelasi sedang atau cukup 

0,60 – 0,80 Korelasi kuat atau tinggi 

0,80 – 1,00 Korelasi sangat kuat 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Di dalam bab ini dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi 

data, pembahasan dan interpretasi. 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo  

MI Ma’arif Setono diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1955 oleh 

Organisasi NU Setono.Tokoh-tokoh pendiri MI Ma’arif Setono ini adalah 

Ahmad Ba’asyir, K. Abdul Aziz, Syajid Singodimejo, dan M. Umar. 

MI Ma’arif Setono didirikan di atas tanah wakaf dari Bapak Ahmad 

Ba’asyr dan Bapak Slamet, Hs dengan luas tanah 756 m2 dan luas bangunan 

480 m2. Pada tanggal 19 Agustus 2002 tanah wakaf tersebut baru diproses 

ke PPAIW dan kantor agraria dengan nomor W. 2. a/06/02 th 2002 dan w. 2 

a/05/02 th 2002 sampai sekarang sertifikat kepemilikan tanah masih 

diproses.  

Pada awal didirikan kegiatan belajar mengajar di Madrasah ini 

dilaksanakan pada sore hari dengan nama Madin Ma’arif Setono, kemudian 

atas dasar keputusan Menteri Agama RI no. K/4/C.N/Agama pada tanggal 1 

Maret 1963 (1 Syawal 1382) serta Departemen Agama Kabupaten Ponorogo 

no. m/3/;195/A/1987, Madrasah ini diakui dan diberi nama MWB (Madrasah 

Wajib Belajar) dengan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hari. 

57 
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Pada waktu itu Ujian Akhir Nasional untuk kelas masih bergabung dengan 

Sekolah Dasar karena masih belum dapat melaksanakan ujian sendiri. 

Setelah ada keputusan (SKB) tiga materi, Madrasah wajib belajar 

mengubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD dengan ijazah 

yang juga setara dengan SD. MI Ma’arif Setono dapat melaksanakan UAN 

sendiri di bawah pengawasan Departemen Agama, MI Ma’arif Setono juga 

mendapatkan bantuan dari Depag Kabupaten Ponorogo. 

Dari awal didirikan hingga sekarang, MI Ma’arif Setono mengalami 

enam pergantian Kepala Sekolah, yaitu:  

Maesaroh, A. MA    (1968-1972) 

M. Daroini, BA   (1973-1977) 

Sandi Idris, BA   (1978-1982) 

Sudjiono     (1983-2003) 

Suparmin, A. MA   (2003-2007) 

Maftoh Zaenuri, S. Ag  (2007- 2016) 

Muhammad Mansur, S.Pd.I  (2016 – sekarang ) 

2. Letak Geografis MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

MI Ma’arif Setono terletak di jalan Batoro Katong No. 1 Desa 

Setono Kecamatan Jenangan Ponorogo. Adapun batas-batas MI Ma’arif 

Setono adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan makam Batoro Katong.  

b. Sebelah selatan  berbatasan dengan Desa Singosaren. 
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c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kadipaten. 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Japan. 

3. Struktur Organisasi MI Ma’arif Setono 

Kedudukan dan posisi masing-masing jabatan dalam MI Ma’arif 

Setono ditunjukkan dalam struktur organisasi. Struktur organisasi MI 

Ma’arif Setono terdiri dari Kepala Madrasah, pendidik dan peserta didik. 

Adapun tugas masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Kepala Madrasah 

Kepala Madrasah berfungsi dan bertugas sebagai educator, 

manager, administrator, dan supervisor, pemimpin/leader, innovator, serta 

sebagai motivator. 

b. Pendidik 

Pendidik bertanggung jawab kepada Kepala Madraasah dan 

mempunyai tugas melaksnakan kegiatan PBM secara efektif dan efisien. 

c. Wali Kelas 

Wali kelas membantu Kepala Madrasah dalam mengelola kelas, 

penyelenggaraan administrasi kelas, penyusunan pembuatan statistik 

bulanan peserta didik, pengisian daftar kumpulan nilai peserta didik 

(legger), pembuatan catatan khusus tentang peserta didik, pencatatan 

mutasi peserta didik, pengisian buku laporan penilaian hasil belajar dan 

pembagian buku laporan hasil belajar. 
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d. Pustakawan Madrasah 

Pustakawan Madrasah berperan dalam perencanaan pengadaan, 

pemeliharaan, perbaikan, penyimpangan, investarisasi barang, dan 

pengadministrasian  buku- buku atau bahan-bahan pustaka atau media 

elektronika, pengurusan pemeliharaan, merencanakan pengembangan, 

penyusunan tata tertib, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

perpustakaan secara berkala. 

e. Pengurus Madrasah 

Pengurus Madrasah berperan dalam mengurus berbagai hal yang 

berkaitan dengan sarana dan prasarana. 

4. Visi dan Misi, dan Tujuan MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

a. Visi  

 "Membentuk anak yang berakhlaqul karimah berkwalitas dalam Imtek 

dan IPTEK berwawasan Aswaja" 

b. Misi  

1) Mengembangkan SDM untuk meningkatkan kwalitas profesional 

para guru dan karyawan serta lingkungan Madrasah. 

2) Efektifkan KBM dan mengoptimalkan kegiatan ekstra kurikuler serta 

meningkatkan ketrampilan sejak dini. 

3) Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana belajar mengajar. 

4) Pemberdayaan potensi dan peran serta masyarakat dilingkungan 

sekolah. 
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5) Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif yang berwawasan 

Ahlussunnah wal Jama'ah. 

 

B. Deskripsi Data Tentang Keteladanan Guru dan Kedisiplinan Siswa Dalam 

Mengikuti Shalat Dhuhur Berjamaah di Sekolah 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas 4 

di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018, yang 

berjumlah 41 siswa. Pada bab ini dijelaskan masing-masing variabel penelitian 

yaitu tentang keteladanan guru dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti shalat 

Dhuhur berjamaah. Sedangkan rumus yang digunakan adalah memakai rumus 

product moment. Adapun hasil dari perhitungan dapat dilihat pada analisis data. 

1. Data Tentang Keteladanan Guru di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 

Untuk mendapatkan data mengenai keteladanan guru peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket dijawab oleh responden 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Angket penelitian ini dapat dilihat pada 

Lampiran 1 halaman 84.  

Tabel 4.1 
Data Tentang Keteladanan Guru di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

 Tahun Pelajaran 2017/2018 
 

No Keteladanan Guru Frekuensi  

1. 33 1 

2. 35 1 

3. 36 3 

4. 37 1 

5. 38 2 

6. 39 2 
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Lanjutan Tabel 4.1 

No Keteladanan Guru Frekuensi  

7. 40 4 

8. 41 1 

9. 42 2 

10. 43 2 

11. 44 4 

12. 45 3 

13 46 3 

14. 47 1 

15. 48 2 

16. 49 3 

17. 50 2 

18. 51 3 

19. 52 1 

 Jumlah 41 
 

Adapun hasil skor kedisiplinan siswa tertinggi bernilai 52 dan skor 

terrendah bernilai 33. Untuk lebih jelasnya dari masing-masing responden 

dapat dilihat pada Lampiran 11 pada halaman 148 . 

2. Data Tentang Kedisiplinan Siswa dalam Mengikuti Shalat Dhuhur 

Berjamaah di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018 

Untuk mendapatkan data mengenai kedisiplinan siswa dalam 

mengikuti shalat Dhuhur berjamaah peneliti menggunakan metode angket 

langsung, yaitu angket dijawab oleh responden yang telah ditentukan oleh 

peneliti.Angket penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 2 pada halaman 

87.  
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Tabel 4.2 

Data Tentang Kedisiplinan Sisw di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo Tahun 
Pelajaran 2017/2018 

 

No Kedisiplinan siswa  Frekuensi  
1. 24 1 
2. 25 1 
3. 28 1 
4. 29 2 
5. 30 2 
6. 31 1 
7. 32 2 
8. 33 8 
9. 34 7 
10. 35 1 
11. 36 5 
12. 37 3 
13 38 2 
14. 39 3 
15. 40 2 

 Jumlah  34 
 

Adapun hasil skor kedisiplinan siswa tertinggi bernilai 40 dan skor 

terrendah bernilai 24. Untuk lebih jelasnya dari masing-masing responden 

dapat dilihat pada Lampiran 12 halaman 150. 

 

C. Analisis Data 

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan memperoleh data yang penulis 

butuhkan sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini, data tersebut belum dapat 

dimengerti sebelum adanya analisis data yang dimaksud. Agar para pembaca 

dapat mengerti keadaan yang sebenarnya seperti dalam gambaran yang ada dalam 

skripsi ini, akan dijelaskan dalam analisis di bawah ini : 
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1. Analisis Data Tentang Keteladanan Guru di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 

Analisis data ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah ke-1. 

Setelah mengetahui nilai skor angket yang disebarkan kepada 41 responden, 

kemudian dicari Mx dan SDx, untuk menentukan kategori keteladanan guru 

baik, cukup, dan kurang. Adapun untuk mengetahui perolehan skor angket ini 

dapat dilihat pada Lampiran 11 halaman 148. Melalui tabel 4.3 berikut ini 

akan dijelaskan tentang perhitungan mean dan standar deviasi.  

Tabel 4.3 
Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Variabel 

Keteladanan Guru di MI Ma’arif Setono Tahun Pelajaran 2017/2018 
 

X F FX X² FX² 

33 1 33 1089 1089 

35 1 35 1225 1225 

36 3 108 1296 3888 

37 1 37 1369 1369 

38 2 76 1444 2888 

39 2 78 1521 3042 

40 4 160 1600 6400 

41 1 41 1681 1681 

42 2 84 1764 3528 

43 2 86 1849 3698 

44 4 176 1936 7744 

45 3 135 2025 6075 

46 3 138 2116 6348 

47 1 47 2209 2209 

48 2 96 2304 4608 

49 3 147 2401 7203 

50 2 100 2500 5000 

51 3 153 2601 7803 

52 1 52 2704 2704 

 
41 1782 35634 78502 
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Setelah perhitungan di atas, dilanjutkan dengan mencari mean dan 

Deviasi Standart dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean dari variabel X₁ 

𝑀𝑥 =  
∑𝑓𝑋

𝑛
 

𝑀𝑥 =  
1782

41
 

𝑀𝑥 =  
1782

41
 

𝑀𝑥 =  43,4634146341 

b. Mencari Deviasi Standart dari variabel X₁ 

𝑆𝐷𝑥 =   
∑𝑓𝑋2

𝑛
−  

∑𝑓𝑋

�𝐶
 

2

 

𝑆𝐷𝑥 =   
78.502

41
−  

1.782

41
 

2

 

𝑆𝐷𝑥 =   1.914,6829268 − 1.889,0684116 

𝑆𝐷𝑥 =   25,6145151 

𝑆𝐷𝑥 = 5,0610784 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx₁ = 43,46341463dan SDx₁= 

5,0610784. Maka untuk menentukan kategori keteladanan guru tinggi, 

cukup, dan rendah dibuat pengelompokan dengan rumus sebagai berikut:
65
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 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (1999), 

162.   



66 
 

 

a. Skor lebih dari Mx+ 1.SDx adalah keteladanan guru di MI Ma’arif 

Setono  mempunyai kategori tinggi. 

b. Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah keteladanan guru di MI Ma’arif 

Setono  mempunyai kategori rendah. 

c. Skor antara Mx – 1.SDxsampai Mx + 1.SDx adalah keteladanan guru di 

MI Ma’arif Setono mempunyai kategori cukup.  

Adapun untuk perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Mx + 1.SDx = 43,4634146+ (1 x 5,0610784) 

  = 43,4634146+ 5,0610784 

   = 48,52449309 

   = 48 (dibulatkan) 

Mx – 1.SDx = 43,4634146– (1 x 5,0610784) 

     = 43,4634146 – 5,0610784 

  = 38,4023361 

  = 38 (dibulatkan) 

Jadi nilainya adalah : 

a. Kategori tinggi jika skor lebih dari Mx + 1.SDx 

Mx + 1.SDx = 43,4634146+ (1 x 5,0610784) 

= 43,4634146+ 5,0610784 

   = 48,52449309 

    = 48 (dibulatkan)  > (kategori baik) 
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b. Kategori cukup jika Mx – 1.SDxs/d Mx + 1.SDx 

38,4023361 s/d 48,52449309 =38 s/d 48 (kategori cukup)  

c. Kategori rendah jika skor kurang dari Mx – 1.SDx 

Mx – 1.SDx = 43,4634146– (1 x 5,0610784) 

  = 43,4634146 – 5,0610784 

 = 38,4023361 

 = 38 (dibulatkan) < (kategori kurang) 

Tabel 4.4 

Kategorisasi Keteladanan Guru 

di MI Ma’arif Setono Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018 

 

No.  Nilai  Frekuensi  Presentase  Kategori  

1. Lebih dari 48 9 22 % Tinggi 

2. 48- 38 26 63 % Cukup  

3. Kurang dari 38 6 15 % Rendah  

Jumlah  41 100 %  

 

 

Grafik 4.1. Tingkat Keteladanan Guru di MI Ma’arif setono Jenangan 

Ponorogo tahun ajaran 2017/ 2018 
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Berdasarkan data pada tabel 4.4 dan grafik 4.1 tersebut dapat 

diketahui bahwa keteladanan guru di MI Ma’arif Setono Ponorogo dalam 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 4 responden, dalam kategori 

cukup dengan frekuensi sebanyak 32 responden, dan dalam kategori 

rendah dengan frekuensi sebanyak 5 responden.  

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa keteladanan 

guru di MI Ma’arif Setono Ponorogo termasuk dalam kategori cukup 

dinyatakan dengan nilai 37- 50 frekuensi sebanyak 32 responden dengan 

presentase 78 %. 

2. Analisis Data Tentang Kedisiplinan Siswa dalam Mengikuti Shalat 

Dhuhur Berjamaah di MI Ma’arif Setono Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

Analisis data ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah ke-2. 

Setelah mengetahui nilai skor angket yang disebarkan kepada 41 responden, 

kemudian dicari Mx dan SDx, untuk menentukan kategori kedisiplinan siswa 

dalam mengikuti shalat Dhuhur berjamaah tinggi, cukup, dan rendah. Melalui 

tabel 4.5 berikut ini akan dijelaskan tentang perhitungan mean dan standar 

deviasi.  
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Tabel 4.5 

Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Variabel 

Kedisiplinan Siswa dalam Mengikuti Shalat Dhuhur Berjamaah di MI Ma’arif Setono 

Tahun Pelajaran 2017/ 2018 

 

X F FX X² FX² 

24 1 24 576 576 

25 1 25 625 625 

28 1 28 784 784 

29 2 58 841 1682 

30 2 60 900 1800 

31 1 31 961 961 

32 2 64 1024 2048 

33 8 264 1089 8712 

34 7 238 1156 8092 

35 1 35 1225 1225 

36 5 180 1296 6480 

37 3 111 1369 4107 

38 2 76 1444 2888 

39 3 117 1521 4563 

40 2 80 1600 3200 

 
41 1391 16411 47743 

 

Setelah perhitungan di atas, dilanjutkan dengan mencari mean dan 

Deviasi Standart dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean dari variabel X₁ 

𝑀𝑥 =  
∑𝑓𝑋

𝑛
 

𝑀𝑥 =  
1.391

41
 

𝑀𝑥 =  33,9268292 
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b. Mencari Deviasi Standart dari variabel X₁ 

𝑆𝐷𝑥 =   
∑𝑓𝑋2

𝑛
−  

∑𝑓𝑋

𝑛
 

2

 

𝑆𝐷𝑥 =   
47.743

41
−  

1.391

41
 

2

 

𝑆𝐷𝑥 =   
47.743

41
−

1.934.881

1.681
 

𝑆𝐷𝑥 =   1.164,4634146 − 1.151,0297441 

𝑆𝐷𝑥 =   13,4336704 

𝑆𝐷𝑥 =  3,6651971 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx₁ = 33,9268292 dan SDx₁ = 

3,665 1971. Maka untuk menentukan kategori kedisiplinan siswa dalam 

mengikuti shalat Dhuhur berjamaah tinggi, cukup dan rendah dibuat 

pengelompokan dengan rumus sebagai berikut:
66

 

a. Skor lebih dari Mx+ 1.SDx adalah kedisiplinan siswa dalam mengikuti 

shalat Dhuhur berjamaah di MI Ma’arif Setono  mempunyai kategori 

tinggi. 

                                                           
66

 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (1999), 

162.   
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b. Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah kedisiplinan siswa dalam mengikuti 

shalat Dhuhur berjamaah di MI Ma’arif Setono  mempunyai kategori 

rendah. 

c. Skor antara Mx – 1.SDx sampai Mx + 1.SDx adalah kedisiplinan siswa 

dalam mengikuti shalat Dhuhur berjamaah di MI Ma’arif Setono 

mempunyai kategori cukup. 

Adapun untuk perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Mx + 1.SDx  = 33,9268292+ (1 x 3,6651971) 

  = 33,9268292+ 3,6651971 

  = 37,5920264 

  = 37 (dibulatkan) 

Mx – 1.SDx = 33,9268292– (1 x 3,6651971) 

  = 33,9268292– 3,6651971 

  = 30,26163207 

  = 30 (dibulatkan) 

Jadi nilainya adalah : 

a. Kategori tinggi jika skor lebih dari Mx + 1.SDx 

Mx + 1.SDx  = 33,9268292+ (1 x 3,6651971) 

 = 33,9268292+ 3,6651971 

  = 37,5920264 

  = 37 (dibulatkan) > (kategori baik) 

b. Kategori cukup jika Mx – 1.SDxs/d Mx + 1.SDx 
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30,26163207 s/d 36,71242897 = 30 s/d 37 (kategori cukup)  

 

 

c. Kategori rendah jika skor kurang dari Mx – 1.SDx 

Mx – 1.SDx = 33,9268292– (1 x 3,6651971) 

  = 33,9268292– 3,6651971 

  = 30,26163207 

 = 30 (dibulatkan) < (kategori kurang) 

Tabel 4.6 

Kategorisasi Kedisiplinan Siswa 

dalam Mengikuti Shalat Dhuhur Berjamaah 

di MI Ma’arif Setono Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018 

 

No.  Nilai  Frekuensi  Presentase  Kategori  

1. Lebih dari 37 7       17 % Tinggi   

2. 30– 37  29 71 % Cukup  

3. Kurang dari 30 5 12 % Rendah   

Jumlah  41 100 %  
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Grafik 4.2. Tingkat Kedisiplinan Siswa dalam Mengikuti Shalat Dhuhur 

Berjamaah. 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.6 dan grafik 4.2 tersebut dapat diketahui 

bahwa kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Setono Ponorogo dalam kategori 

tinggi dengan frekuensi sebanyak 7 responden, dalam kategori cukup dengan 

frekuensi sebanyak 29 responden, dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 5 responden.  

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa keteladanan 

guru di MI Ma’arif Setono Ponorogo termasuk dalam kategori cukup 

dinyatakan dengan nilai 30- 37 frekuensi sebanyak 29 responden dengan 

presentase 71 %. 
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3. Analisis Data Hubungan antara Keteladanan Guru dengan Kedisiplinan 

Siswa dalam Mengikuti Shalat Dhuhur Berjamaah di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo Tahun Ajaran 2017/ 2018 

a. Pengujian Hipotesis 

Untuk menganalisis data tentang korelasi keteladanan guru dengan 

kedisiplinan siswa, peneliti menggunakan teknik perhitungan korelasi 

Product Moment. Perhitungan tersebut dijelaskan dengan langkah-

langkah: 

1. Membuat tabel penolong  

Tabel 4.7 

Tabel Penolong Untuk Mencari Nilai Korelasi 

 

NO Nama 

Nilai 

X² Y² XY Keteladanan 

Guru (X) 

Kedisiplinan 

Siswa (Y) 

1 A 35 28 1225 784 1120 
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Lanjutan Tabel 4.7 

NO Nama 

Nilai 

X² Y² XY Keteladanan 

Guru (X) 

Kedisiplinan 

Siswa (Y) 

2 B 37 30 1369 900 1230 

3 C 34 34 1156 1156 1292 

4 D 40 24 1600 576 1056 

5 E 45 36 2025 1296 1440 

6 F 47 37 2209 1369 1887 

7 G 43 33 1849 1089 1551 

8 H 42 33 1764 1089 1518 

9 I 36 34 1296 1156 1326 

10 J 41 33 1681 1089 1452 

11 K 32 39 1024 1521 1404 

12 L 41 38 1681 1444 1672 

13 M 34 25 1156 625 900 

14 N 33 34 1089 1156 1258 

15 O 41 40 1681 1600 1680 

16 P 41 33 1681 1089 1485 

17 Q 33 33 1089 1089 1155 

18 R 38 36 1444 1296 1512 

19 S 48 33 2304 1089 1716 

20 T 40 34 1600 1156 1462 

21 U 41 32 1681 1024 1440 

22 V 37 33 1369 1089 1320 

23 W 31 32 961 1024 1056 

24 X 44 40 1936 1600 1920 

25 Y 32 36 1024 1296 1296 

26 Z 42 33 1764 1089 1518 

27 AA 34 43 1156 1849 1634 

28 BB 35 39 1225 1521 1521 

29 CC 40 38 1600 1444 1672 

30 DD 38 34 1444 1156 1360 

31 EE 39 34 1521 1156 1462 

32 FF 36 40 1296 1600 1600 

33 GG 44 39 1936 1521 1872 
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Lanjutan Tabel 4.7 

NO Nama 

Nilai 

X² Y² XY Keteladanan 

Guru (X) 

Kedisiplinan 

Siswa (Y) 

34 HH 46 36 2116 1296 1800 

35 II 45 37 2025 1369 1813 

36 JJ 47 29 2209 841 1479 

37 KK 46 35 2116 1225 1750 

38 LL 43 34 1849 1156 1564 

39 MM 45 31 2025 961 1519 

40 NN 47 36 2209 1296 1836 

41 OO 38 33 1444 1089 1386 

  
1631 1411 65829 49171 60934 

 

2. Menghitung Nilai r 

rxy  =
NΣXY −  ΣX  ΣY 

 {(NΣX2 − (ΣX)2}{(NΣY2 − (ΣY)2)
 

rxy  =
41x 56160 −  1631  1411 

 {(41x 658292 − (1631)2}{(41x 491712 − (1411)2)
 

rxy  =
2302560 − 2301341

 {2698989 − 2660161}{2016011 − 1990921)
 

rxy  =
1219

 38828x 25090
 

rxy  =
1219

 974194520
 

rxy  =
1219

31212,08932449
 

rxy  = 0,0390553797 

3. Setelah nilai r didapatkan kemudian mencari t hitung dengan rumus 

sebagai berikut:  

𝑡 hitung =  
r  𝑛−2 

 1−(r)²
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𝑡 hitung =  
0,0390553797 x  41 − 2 

 1 − (0,0390553797)²
 

𝑡 hitung =  
0,0390553797  39 

 1 − (0,0015253227)
 

𝑡 hitung =  
0,0390553797x  6,2449979984

 1 − (0,0015253227)
 

𝑡 hitung =  
0,2439007681

 0,9985
 

𝑡 hitung =  
0,2439007681

0,9992497185
 

𝑡 hitung =  0,2440838997 

              = 0,244 (dibulatkan) 

b. Uji normalitas 

Sebelum melakukan perhitungan untuk mengetahui Hubungan antara 

keteladanan guru dengan kedisiplinan siswa dalam mengikuti shalat Dhuhur 

berjamaah di MI Ma’arif Setono Ponorogo tahun ajaran 2017/ 2018, maka 

dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tujuan uji normalitas adalah 

untuk mengetahui apakah data dari variabel yang diteliti itu normal atau 

tidak.Ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 

data, yakni dengan Uji Kolmogrof-Smirnow, Lilifors, dan Uji Chi Square. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Lilifors kemudian untuk 

hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini: 
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Variabel N 

Kriteria pengujian Ho 

Keterangan 

𝐋𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐮𝐦  𝐋𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥  

X 41 0,2625 0,886 Berditribusi normal 

Y 41 0,7618 0,886 Berdistribusi normal 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui harga Lmaksimum untuk variabel X dan 

variabel Y. Selanjutnya, dikonsultasikan kepada Ltabel nilai kritis uji Lilifors 

dengan taraf signifikan 5%. Dari konsultasi dengan Ltabel diperoleh hasil 

bahwa masing-masing Lmaksimum lebih kecil dari pada Ltabel.Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel X dan variabel Y 

berdistribusi normal. Adapun hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat 

secara terperinci pada Lampiran 12 halaman 152. 

4. Interpretasi dan Pembahasan 

Setelah nilai koefisien korelasi diketahui, untuk analisis interpretasi 

yaitu:Mencari db =n–nr= 41–2= 39, kemudian dikonsultasikan dengan tabel 

nilai “r” Product Moment.
67

 Pada taraf signifikansi 5% untuk korelasi 

keteladanan guru dengan kedisiplinan siswa diperoleh t hitung= 0,244 dan t 

tabel= 0,325, maka  t hitung< t tabel sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. 

Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini yakni tidak terdapat korelasi 

positif antara keteladanan guru dengan kedisiplinan siswa dalam mengikuti 

shalat Dhuhur berjamaah di MI Ma’arif Setono tidak dapat diterima. 

                                                           
67

 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha,2011), 138. 
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Melihat dari tabel interprestasi 𝒓𝒙𝒚 , maka koefisien korelasi yang 

ditemukan sebesar 0,244 termasuk kategori rendah. Sehingga terdapat 

hubungan rendah antara keteladanan guru dengan kedisiplinan siswa dalam 

mengikuti shalat Dhuhur berjamaah di MI Ma’arif Setono.Jadi dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa keteladanan guru tidak memiliki 

hubungan dengan kedisiplinan siswa dalam mengikuti shalat Dhuhur 

berjamaah di MI Ma’arif Setono.Hubungan atau korelasi positif berarti 

hubungannya bersifat searah, maksudnya semakin baik keteladanan guru 

maka kedisiplinan siswa juga baik. 

Dilihat dari angka koefisien korelasi sebesar 0,244 dapat disimpulkan 

bahwa keteladanan guru tidak ada hubungannya dengan kedisiplinan siswa 

dalam mengikuti shalat Dhuhur berjamaah di MI Ma’arif Setono. Hal ini 

mungkin bisa terjadi karena disebabkan adanya faktor- faktor lain yang 

mempengaruhi kedisiplinan siswa. Misalnya dalam penelitian ini diuji suatu 

hipotesis, yaitu semakin tinggi keteladanan guru semakin tinggi pula 

kedisiplinan siswa dalam mengikuti shalat Dhuhur berjamaah di sekolah. 

Akan tetapi, pada penelitian ini tidak terbukti bahwa keteladanan guru 

berhubungan dengan kedisiplinan siswa dalam mengikuti shalat Dhuhur 

berjamaah di sekolah. Hal ini menunjukkan, keraguan adanya faktor lain yang 

berperan dalam penelitian ini. Seperti yang dikatakan Purnawan Junaidi dalam 

bukunya Pengantar Analisis Data bahwa “ada berbagai penyebab hasil yang 
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tidak diharapkan salah satunya adanya variabel penekan. Kadang-kadang kita 

mendapati hubungan yang tidak tampak pada waktu melakukan analisis 2 

variabel, padahal menurut logika harusnya ada hubungan. Hubungan ini bisa 

menghilang karena adanya variabel yang bersifat penekan (supresor).Jika 

variabel penekan ini disertakan dalam analisis, maka hubungan ini akan 

tampak”.
68

 

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa.Tidak hanya faktor 

keteladanan guru saja. Namun juga faktor yang lain juga. Karena setiap siswa 

mempunyai keadaan masing-masing yang tentunya berbeda-beda. 
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 Purnawan Junaidi, Pengantar Analisis Data (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 114. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Di dalam bab ini dibahas tentang kesimpulan dan saran penelitian. 

A. Kesimpulan  

Dalam uraian deskripsi data dan analisis data dengan menggunakan 

teknik analisis statistik Product Moment dalam penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat keteladanan guru di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018 secara umum ialah cukup karena dinyatakan dalam 

kategorisasi cukup menunjukkan presentase 63%, dengan frekuensi sebanyak 

26 responden. Kategori tinggi menunjukkan prosentase 22% dengan 

frekuensi sebanyak 9 responden dan dalam kategori rendah menunjukkan  

15%  dengan frekuensi sebanyak 6 reponden.  

2. Tingkat kedisiplinan siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur berjama’ah di MI 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018  secara 

umum dapat dikatakan cukup karena dinyatakan dalam kategorisasi 

menunjukkan presentase 71%, dengan frekuensi sebanyak 29 responden. 

Kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 7 responden dengan presentase 

17% dan dalam kategori rendah sebanyak 5 reponden dengan frekuensi 12%. 

3. Tidak ada korelasi yang positif dan signifikan antara keteladanan guru 

dengan kedisiplinan siswa dalam mengikuti sholat Dhuhur berjama’ah di MI 
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Ma’arif Setono tahun pelajaran 2017/2018. Dengan menggunakan uji korelasi 

Product Moment didapatkan hasil nilai t hitung= 0, 244 dan t tabel = 0, 325 

sehingga pada taraf signifikansi 5%, 0, 244< 0, 325, maka t hitung < t tabel . 

B. Saran  

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini di 

antaranya adalah berikut: 

1. Lembaga  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi dalam 

mengembangkan dan menciptakan program terkait sikap keteladanan guru 

yang diberikan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa secara maksimal. 

2. Kepala sekolah  

Kepada kepala sekolah diharapkan selalu berperan aktif dalam 

meningkatkan kedisiplinan dengan menjadikan guru sebagai sumber teladan 

yang baik. 

3. Guru  

Kepada guru diharapkan dapat digunakan sebagai motivasi untuk 

meningkatkan kedisiplinan siswa. 

4. Kepada Peneliti Berikutnya 

Kepada peneliti berikutnya diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan untuk meneliti faktor-faktor dari kedisiplinan yang lain seperti: 

memberi pelatihan, peningkatan motivasi, kepemimpinan dan penegakan 

peraturan 
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