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ABSTRAK
Sugeng. 2019. Peran Guru dalam Meningkatkan Kedisiplinan Keagamaan Siswa (Studi Kasus di
SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan). Skripsi. Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jurusam Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd.
Kata kunci: Peran Guru, Kedisiplinan, dan Keagamaan
Para guru SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah telah berusaha untuk meningkatkan
kedisiplinan keagamaan siswanya sehingga memberi kontribusi positif bagi keberhasilan belajar
siswa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, adalah adanya peran guru yang selalu
berusaha mendisiplinkan siswanya untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti Tahfid AlQur’an, Tilawatil Qur’an, Shalat Dhuha dan Dzuhur berjamaah yang rutin dilaksanakan setiap
harinya. Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa-siswa berdoa bersama dan
menghafal Jus Amma, setiap setiap satu minggu sekali siswa setoran hafalan Al-Qur’an terbukti
sebagian siswa SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan sudah hafal AlQur’an Jus 30 dan Jus 1.
Penelitian ini terdiri atas sejumlah rumusan masalah: (1) Bagaimana peran guru sebagai
motivator dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa? (2) Bagaimana peran guru
sebagai pembimbing dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa? (3) Bagaimana peran
guru sebagai evaluator dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa?
Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis
penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Adapun teknik analisa data menggunakan teknik analisis data Miles dan
Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Peran guru sebagai motivator
dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa adalah dengan cara memberikan wawasan
kepada peserta didik mengenai pendidikan Agama Islam dan juga memberikan pendekatan serta
contoh langsung kepada peserta didik.(2) Peran guru sebagai pembimbing dalam meningkatkan
kedisiplinan keagamaan siswa adalah dengan cara pemberian bimbingan personal maupun
bersama dan juga melalui nasehat serta keteladanan kepada peserta didik. (3) Peran guru sebagai
evaluator dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa adalah dengan cara melihat
kondisi pelaksanaan ibadah masing-masing siswa dan juga memeriksa keadaan masjid dan kelas
saat siswa diwajibkan beribadah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana yang dilakukan oleh pendidik yang
diterapkan kepada peserta didik guna membantu membentuk kepribadian yang baik dan
menambah pengetahuan untuk peserta didiknya. Menurut Ki Hajar Dewantara,
pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan
batin, karakter dan pikiran).1 Menurut John S. Brubacher, pendidikan adalah proses
pengembangan potensi, kemampuan dan kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi
oleh kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.2
Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam membudayakan manusia. Melalui
pendidikan kepribadian siswa terbentuk dan diarahkan sehingga dapat membentuk
derajat kemanusiaan sebagai makhluk berbudaya yang berkualitas dan bertanggung
jawab serta mampu mengantisipasi masa depan. Hai ini sesui dengan Undang-Undang
No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal ketiga, disebutkan
bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.3
Maka pendidikan merupakan persoalan penting bagi semua umat. Pendidikan
selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat.
Pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat
1
2
3

Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 18.
Helmawati, Pendidikan Keluarga: Teoretis dan Praktik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1

23.

2
dan membuat generasi mampu berbuat bagi kepentingan mereka dan masyarakat. Maka
setiap institusi pendidikan niscaya mendambakan dan ikut serta dalam berupaya
melahirkan generasi penerus yang selain memiliki keungulan bersaing untuk menjadi
subyek dalam peraturan di dunia kerja, juga memiliki kepribadian yang utuh sehingga
dapat memakmurkan dan memuliakan kehidupan material dan spiritual diri, keluarga
dan masyarakatnya berdasarkan nilai-nilai Islam.4
Banyak cara untuk merealisasikan maksud dan tujuan pendidikan salah satunya
yaitu dengan dengan peranan sekolah. Sekolah adalah suatu lembaga professional,
sekolah bertujuan untuk membentuk anak didik menjadi manusia dewasa yang
berkepribadian matang dan tangguh, yang dapat dipertanggungjawabkan dan
bertanggung jawab terhadap masyarakat dan dirinya. Para lulusan sekolah pada
waktunya harus mampu bekerja mengisi lapangan kerja yang ada.5
Guru adalah spiritual father atau bapak rohani bagi seorang anak didik. Ialah
yang

memberikan

santapan

jiwa

dengan

ilmu

pendidikan

akhlak,

dan

membenarkannya. Profil guru yang ideal adalah sosok yang mengabdikan dirinya
berdasarkan panggilan jiwa, panggilan hati nurani, bukan karena tuntutan uang belaka.6
Dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, maka di pundak guru di berikan
tugas dan tanggung jawab yang berat. Mengemban tugas memang berat. Tapi lebih
berat lagi mengemban tanggung jawab. Sebab tanggung jawab guru tidak hanya sebatas
dinding sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk
membimbing dan membina anak

didik, baik secara individu maupun klasikal, di

sekolah maupun di luar sekolah.7

4

Basuki, Miftahul Ulum, ,Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: Stain Po Press, 2007), 142.
M. Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 2-3.
6
Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
5

42-43.
7

Ibid., 31.
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Sebagai pendidik guru lebih banyak menjadi sosok panutan, yang memiliki nilai
moral dan agama yang dapat ditiru dan diteladani oleh siswa. Contoh dan keteladanan
ini merupakan aspek-aspek sikap dan perilaku, budi pekerti luhur, akhlak mulia, seperti
jujur, tekun, mau belajar, amanah, sosial, dan sopan santun terhadap sesama. Sikap dan
perilaku guru yang sehari-hari dapat diteladani oleh siswa, baik di dalam maupun di
luar kelas merupakan alat pendidikan yang diharapkan akan membentuk kepribadian
siswa kelak dimasa dewasa.8
Para guru memikul tanggug jawab untuk melaksanakan pendidikan dalam
mempersiapkan sumber daya manusia untuk memperoleh kehidupan yang sehat dan
berkualitas di masa yang akan datang. Keberadaan guru dalam dunia pendidikan tidak
dapat dilepas dari kehidupan secara keseluruhan baik di keluarga maupun di
masyarakat, peran serta guru dalam mengembangkan pribadi siswa, sekurangkurangnya dapat dilihat dari lima dimensi yaitu guru sebagai pribadi, guru sebagai
unsur keluarga, guru sebagai unsur pendidikan, guru sebagai unsur masyarakat, dan
guru sebagai hamba Allah Swt.9
Dalam konteks pendidikan guru berperan membantu mengembangkan potensi
anak. Salah satu tugas pendidikan untuk anak-anak oleh orang tua diserahkan kepada
guru sebagai pendidik profesional untuk memberikan ilmu pengetahuan, ketrampilan,
jiwa beragama kepada anak dan sebagainya. Tugas yang dilakukan guru di sekolah
adalah merupakan tugas pelimpahan dan lanjutan dari tanggung jawab orang tua.
Karenanya guru sebagai pendidik merasa memiliki tanggung jawab yang harus
dilaksanakan dengan baik dan menjadi contoh teladan bagi anak-anak.10
Guru harus mampu meningkatkan kedisiplinan siswa karena kedisiplinan menjadi
alat yang ampuh dalam mendidik karakter. Banyak orang sukses karena menegakkan

8

Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2005), 28.
Mohammad Surya, Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 194.
10
Djumberansjah Indar, Filsafat Pendidikan (Surabaya: Karya Abditama, 1994), 109.
9
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kedisiplinan. Sebaliknya, banyak upaya membangun suatu tidak berhasil karena
kurangnya atau tidak disiplin. Banyak agenda yang telah ditetapkan tidak berjalan
karena kurang disiplin.11 Arti penting disiplin itu sendiri adalah untuk perkembangan
anak, karena ia memenuhi beberapa kebutuhan tertentu. Dengan demikian disiplin
membesarkan kebahagian dan penyesuaian pribadi dan sosial anak.12
Dalam rangka mensukseskan pendidikan karakter, guru harus

mampu

menumbuhkan disiplin peserta didik, terutama disiplin diri (self-disipline). Guru harus
mampu mmbantu peserta didik mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan
standar perilakunya, dan mlaksanakan aturan sebagai alat menegakkan disiplin. Untuk
mendidiplinkan peserta didik perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai dengan tujuan
pendidikan Nasonal.13
Kurangnya disiplin dapat berakibat melemahnya motivasi seorang untuk
melakukan sesuatu. Munculnya dalam percakapan sehari-hari dengan istilah “jam
karet” (rubber time). Oleh karena itu, betapa pentingnya menegakkan disiplin agar
sesuatu yang diinginkan dapat tercapai dengan tepat waktu. Dengan demikian,
penegakan kedisiplinan merupakan salah satu strategi dalam membangun karakter
seseorang. Jika penegakan disiplin dapat dilakukan secara berulang-ulang dan terusmenerus, maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang positif.14 Islam
mengajarakan agar benar-benar memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai
kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas kehidupan
masyarakat yang lebih baik.15
Alasan mendisiplinkan adalah untuk mengekspresikan rasa cinta. Salah satu cara
yang paling kuat dalam mencintai anak kita adalah konsisten dalam disiplin kita. Ini
11

M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter :Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta: Yuma
Pustaka, 2010), 45.
12
Elizabeth, B. Hurlock, Perkembangan Anak Jilid 2 ( Jakarta, 1999), 83.
13
E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 26.
14
Ibid., 45-46.
15
Ngainun Naim, Charakter Building Opimilisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu &
Pembentukan Karakter bangsa ( Jogjakarta,: Ar-Ruzz Media, 2012), 143.
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merupakan sesuatu yang tidak mudah karena dengan berdisiplin, anak sering tidak
bersikap bersahabat dengan kita. Tujuan mendisiplinkan adalah mengajarkan
kepatuhan. Hasil disiplin memang menyakitkan untuk jangka pendek, tetapi
sesungguhnya menguntungkan untuk jangka panjang. Alasan orang tua tak suka
mendisiplinkan anak adalah menyakitkan dalam jangka pendek, tetapi disiplin akan
memberikan hasil yang menguntungkan kehidupan anak di kemudian hari.16
Pada penjajakan awal tanggal 8 Januari 2019 diperoleh informasi bahwa guruguru SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan telah berusaha
untuk meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswanya sehingga memberi kontribusi
positif bagi keberhasilan belajar siswa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan
tersebut, adalah adanya peran guru yang selalu berusaha mendisiplinkan siswanya
untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti Tahfid Al-Qur’an, Tilawatil Qur’an,
Shalat Dhuha dan Dzuhur berjamaah yang rutin dilaksanakan setiap harinya. Sebelum
melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa-siswa berdoa bersama dan
menghafal Jus Amma, setiap satu minggu sekali siswa setoran hafalan ayat Al-Quran
terbukti sebagian siswa SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan
sudah hafal Al-Qur’an Jus 30 dan Jus 1.17
Peran guru SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah sudah cukup maksimal
terbukti ketika bel masuk di pagi hari sebelum KBM dimulai para siswa dan guru
berbondong-bondong pergi ke masjid untuk melakukan Shalat Dhuha berjamaah,
masjid yang terletak di halaman sekolah mendadak ramai. Mereka bergegas mengambil
air wudhu dan saling mengantri satu persatu jamaah memulai mengambil tempat shalat

16

Ibid., 144-145.
Hasil wawancara dengan Ibu Charisma Wahyu Utami di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah
Kawedanan Magetan pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 09.00 WIB.
17
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dan Shalat Dhuhapun dimulai. Setelah selesai Shalat Dhuha para siswa masuk ke kelas
untuk membaca Al-Quran, kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap hari.18
Selain Shalat Dhuha dan Dhuhur berjamaah di SMP Islam Excellent Hidayatul
Ummah juga memiliki program Tahfid Al-Quran yang di bimbing oleh Ibu
Mustabsiroh, S.Pd. yang dimulai pukul 11.45-12.15 WIB. Kegiatan tahfid tersebut
dimulai dengan membaca doa dan shalawat setelah itu dilanjut dengan menghafal
secara bersama mengulang-ulang hafalan yang sebelumnya. Ketika siswa sudah hafal
maka dilanjut menghafal ayat berikutnya dengan bersama-sama. Kemudian para siswa
untuk menghafalkannya dan minggu depannya setoran hafalan yang dihafalkan secara
bersama tersebut. Untuk menarik siswa agar semangat menghafal Al-Quran Ibu
Mubtasirah memberikan Reward bagi siswa yang hafalannya lancar dan baik.19
Berangkat dari uraian di atas, maka dari sinilah pentingnya peran guru khususnya
di dalam memotivasi, membimbing serta mengevaluasi siswanya. Karena itu penulis
menganggap penting untuk mengetahui lebih lanjut mengenai “Peran Guru Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Keagamaan Siswa (Studi Kasus di SMP Islam
Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan )”.
B. Fokus Penelitian
1. Peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa
di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan.
2. Peran guru sebagai pembimbing dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan
siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan.
3. Peran guru sebagai evaluator dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa di
SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan.

18
Hasil Observasi Peneliti di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan Pada Hari
Senin Tanggal 14 Januari 2019 Pukul 07:00-07:30 WIB.
19
Hasil Wawancara dengan Dinda Anugrahenny Siswa Kelas VIII di SMP Islam Excellent Hidayatul
Ummah Kawedanan Magetan Pada Hari Senini 25 2019 Pukul 10:00 WIB.
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C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan kedisiplinan
keagamaan siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan?
2. Bagaimana peran guru sebagai pembimbing dalam meningkatkan kedisiplinan
keagamaan siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan?
3. Bagaimana peran guru sebagai evaluator dalam meningkatkan kedisiplinan
keagamaan siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang
ingin dicapai adalah:
1. Untuk mengetahui peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan
kedisiplinan keagamaan siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah
Kawedanan Magetan.
2. Untuk mengetahui peran guru sebagai pembimbing dalam meningkatkan
kedisiplinan keagamaan siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah
Kawedanan Magetan.
3. Untuk mengetahui peran guru sebagai evaluator dalam meningkatkan kedisiplinan
keagamaan siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan
Magetan.
E. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun
praktis bagi semua pihak:
1. Teoritis
Secara teoritis kegunaan dari hasil penelitian ini adalah diperolehnya kajian
pustaka tentang peran guru dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa.
Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi yang akan melakukan penelitian yang

8
sejenis. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap kajian-kajian dan teori-teori yang berkaitan dengan persoalan itu.
2. Praktis
a. Bagi Sekolah
Diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat digunakan dalam
melaksanakan peran guru dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa.
b. Bagi Guru
1) Bagi guru SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan
dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan dalam usahanya untuk
meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa supaya siswa terbiasa
disiplin dalam mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah.
2) Sebagai pijakan guru agar lebih bisa membantu untuk meningkatkan
kedisiplinan keagamaan di sekolah.
c. Bagi Siswa
Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan siswa lebih disiplin
dalam kegiatan keagamaan di sekolah maupun di rumah.
d. Bagi Peneliti
Sebagai pengalaman dan referensi baru dalam dunia pendidikan yang
bisa dijadikan modal untuk meningkatakan kedisiplinan keagamaan siswa.
F. Sistematika Pembahasan
Agar lebih mudah memahami pembahasaan penelitian kualitatif ini, maka penulis
membagi enam bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab. Adapun
sistematika pemhasaan pemelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:
BAB I berisi pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum untuk
memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan yang meliputi: latar
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belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB II berisi telaah hasil penelitian terdahulu dan atau kajian teori, bab ini akan
menguatkan landasan teoritik meliputi peran guru, kedisiplinan dan keagamaan.
BAB lll berisi tentang metodologi penelitian yang membahas tentang pendekatan
dan jenis penelitian, kehadiran peneliti lokasi peneliti, sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap
penelitian sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitian terkait peran guru
dalam meningkkatkan kedisiplinan keagamaan di SMP Islam Excellent Hidayatul
Ummah Kawedanan Magetan
BAB lV membahas tentang temuan peneliti yang meliputi paparan data ysag
terdiri atas data umum lokasi penelitian dan data khusus. Gambara data umum lokasi
penelitian berbicara tentang SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan
Magetan yang meliputi: sejarah berdiri SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah
Kawedanan Magetan, tujuan, visi dan misi, keadaan struktur organisasi, keadaan guru
dan karyawan serta keadaan siswa. Adapun deskripsi data khusus akan membahas
tentang peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan
siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan, peran guru
sebagai pembimbing dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa di SMP Islam
Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan, peran guru sebagai evaluator dalam
meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul
Ummah Kawedanan Magetan.
BAB V berisi tentang pembahasan analisis membahas tentang peran guru sebagai
motivator dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa di SMP Islam Excellent
Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan, peran guru sebagai pembimbing dalam
meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul

10
Ummah Kawedanan Magetan, peran guru sebagai evaluator dalam meningkatkan
kedisiplinan keagamaan siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan
Magetan.
BAB VI berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.
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BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN TEORI
A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Disamping menggunakan buku-buku atau referensi yang relevan, peneliti juga
melihat hasil penelitian terdahulu agar nantinya dapat dilihat persamaan dan
perbedaannya. Dalam telaah penelitian terdahulu ini peneliti menemukan:
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Roviana Budi Royani, berjudul:
Peran Guru dalam Menegakkan Tata Tertib Sekolah di SMP MA’ARIF 5 Ponorogo
Tahun Pelajaran 2017/2018. Hasil penelitian ini adalah: (1) tata tertib sekolah sudah
terlaksana dengan baik, namun yang masih menjadi kendala adalah dari pelaksanaan
dan penerapan tata tertib tersebut. Pelaksanaan dan penerapan akan berjalan baik
apabila ada ikut campur pihak sekolah dengan orang tua murid. Sekolah membuat
peraturan tata tertib sekolah supaya siswa mematuhinya bukan melanggarnya.
Namun masih ada siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah. Pelaksanaan
tata tertib sekolah amat ditentukan oleh pengawasan dan proses penegakan tata tertib
sekolah itu sendiri. Tata tertib dan peraturan sekolah memang diperlukan untuk
meningkatkan disiplin semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan terutama
pada murid. (2) peran guru dalam menegakkan tata tertib sekolah sudah maksimal
terlaksana dengan baik, namun kendala di penerapan tata tertib sekolah. Peran guru
dalam menegakkan tata tertib sekolah yaitu mengawasi dan memeriksa
pelaksanaannya yang kemudian memeberikan tindak lanjut, sebagai penghubung dan
pengkomunikasi dalam menghadapi siswa, dan ada juga yang berperan sebagai
pembimbing. Guru sudah menjalankan perannya dengan baik dalam menegakkan
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tata tertib sekolah, namun yang masih menjadi kendala adalah penerapan tata tertib
sekolah.20
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun persamaan
penelitian pertama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah samasama membahas peran guru. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada
pembahasannya, untuk penelitian ini membahas tentang peran guru dalam
menegakkan tata tertib sekolah, sedangkan yang akan peneliti bahas ini tentang peran
guru dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Linda Choirun Nisa’ berjudul, Peran
Guru dalam Meningkatkan Pemahaman PAI Siswa (Studi Kasus di SMPN 2 Dolopo
Madiun Tahun Ajaran 2016-107). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Guru
PAI di SMPN 2 Dolopo Madiun kurang bisa menjalankan perannya sebagai inovator,
ketika proses pembelajaran guru belum mampu melakukan inovasi dalam hal strategi
pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan selalu sama yaitu ceramah dan
tanya jawab. Namun peran-peran yang lain seperti aducator, manager, adsminitrator,
supervisor, leader, dan motivator sudah mampu dijalankan dengan baik, sehingga
PAI siswa pun meningkat. Adapun faktor pendukung dalam menjalankan peran guru
di SMPN 2 Dolopo Madiun adalah: prasarana sekolah. Sedangkan faktor
penghambat dalam menjalankan peran guru adalah sarana.21
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun persamaan
penelitian kedua dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah samasama membahas peran guru. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada
pembahasannya, untuk penelitian ini membahas tentang, Peran guru dalam
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meningkatkan pemahaman PAI Siswa, sedangkan yang akan peneliti bahas ini
tentang peran guru dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mega Fitriasari berjudul, Peran Guru
dalam Meningkatkan Moral Siswa Melalui Pembiasaan Shalat Berjamaah Dhuhur di
MI Ma’arif Al-faqih Wringinanom Ponorogo Tahun Pelajarann 2016-2017. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahawa: Pelaksanaan Shalat jamaah Dhuhur di MI
Ma’arif Al-Faqih Wringinanom Ponorogo masih belum bisa dikatakan tertib semua,
masih terdapat siswa yang kurang disiplin dalam mengikuti pelaksanaan Shalat
berjamaah Dhuhur. Dalam hal ini peran seorang guru sebagai pendidik yaitu
membiasakan mereka tertib dalam melaksanakan Shalat berjamaah, adapun
mengenai pemahaman siswa mengenai shalat dalam hal bacaan, gerakan berbedabeda, ada yang sudah bisa lancar, ada yang masih terbata-bata. Dalam mengikuti
shalat berjamaah beberapa siswa masih perlu bujukan, pendekatan dari guru, bahkan
pihak sekolah mendatangkan wali murid. Perhatian atau motivasi yang diberikan
guru rata-rata hampir sama, guru membiasakan memeberikan bimbingan sebelum
masuk mulai pelajaran melalui cerita-cerita nabi, bimbingan rohani yang dirasa guru
dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam mengikuti tata tertib yang dilaksanakan
di MI Ma’arif Al-Faqih Wringinanom Ponorogo. Peran guru pendidikan Agama
Islam dan praktek ibadah dalam meningkatkan perilaku Islami di MI Ma’arif AlFaqih Wringinamom Ponorogo yaitu dengan memberikan evaluasi secara
menyeluruh, karena evaluasi tidak hanya membahas aspek kognitif saja, akan tetapi
juga membahas evaluasi dalam aspek afektif dan psikomotorik yaitu tingkah laku.
Dalam hal ini guru turut serta dalam memberikan evaluasi terhadap perilaku siswa,
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jika perilaku siswa mencerminkan perilaku yang tercela tugas guru menegur dan
mengarahkan dengan perilaku terpuji.22
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun persamaan
penelitian ketiga dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah samasama membahas peran guru. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada
pembahasannya, untuk penelitian ini membahas tentang, peran guru dalam
meningkatkan moral siswa melalui pembiasaan Shalat berjamaah Dhuhur di MI
Ma’arif Al-Faqih Wringinanom Ponorogo tahun pelajarann 2016-2017, sedangkan
yang akan peneliti bahas ini tentang peran guru dalam meningkatkan kedisiplinan
keagamaan siswa.
B. Kajian Teori
1. Pengertian Guru
Pengertian guru secara etimologis (asal usul kata), 'guru' berasal dari
bahasa India yang artinya "orang yang mengajarkan tentang kelepasan dari
'sengsara'. Dalam tradisi agama Hindu, guru dikenal sebagai maharesi guru,
yakni para pengajar yang bertugas untuk menggembleng para calon biksu di
bhinaya panti (tempat pendidikan bagi para biksu). Dalam bahasa Arab guru
dikenal dengan al-mu’allim atau al-ustadz yang bertugas memberikan ilmu
dalam majelis taklim (tempat memperoleh ilmu). Dengan demikian, al-mu'allim
atau al-ustadz dalam hal ini mempunyai pengertian orang yang mempunyai
tugas untuk membangun aspek spiritualitas manusia. Dengan demikian Guru
dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya berkaitan dengan upaya
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mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan
emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya.23
Guru adalah orang dewasa yang menjadi tenaga kependidikan untuk
membimbing dan mendidik peserta didik menuju kedewasaan, agar mimiliki
kemandirian dan kemampuan dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat.24
Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI NO. 14 Th. 2005) menegaskan
bahwa: Guru adalah “Pendidik professional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah”.25
Dalam dunia pendidikan, istilah guru bukanlah hal yang asing. Menurut
pandangan lama, guru adalah sosok manusia yang patut digugu dan ditiru.
Digugu dalam arti segala ucapannya dapat dipercaya. Ditiru berarti segala
tingkah lakunya harus dapat menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat. 26
2. Peran Guru
Dalam keseluruhan proses pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah,
guru memegang peranan paling sentral. Perilaku guru dalam proses pendidikan
akan memberikan pengaruh yang kuat bagi pembinaan perilaku dan kepribadian
siswa. Oleh karena itu, perilaku guru hendaknya dapat dikembangkan
sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengaruh positif dalam terhadap
proses dan hasil pendidikan. Psikologi guru merupakan kajian psikologis
terhadap berbagai aspek perilaku dalam proses pendidikan di sekolah dan di luar
sekolah. Peran (role) guru merupakan keseluruhan perilaku yang harus
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dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Guru mempunyai
peranan yang luas, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di masyarakat.27
Memurut Drs. Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya yang berjudul
Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif banyak peranan yang diperlukan
dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi
guru. Semua peranan yang diharapkan dari guru seperti diuraikan di bawah ini.
a. Motivator
Sebagai motivator guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar
bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat
menganalisia motif-motif yang melatarbelakangi anak didik malas belajar
dan menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat guru harus bertindak
sebagai motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada
diantara anak didik yang yang malas belajar dan sebagainya. Motivasi dapat
efektif apabila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan anak didik.
Penganekaragaman cara belajar memberikan penguatan dan sebagainya,
juga dapat meberikan motivasi pada anak didik untuk lebih bergairah dalam
belajar. Peranan guru sebagai motivator sangat penting dalam berinteraksi
edukatif, karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang membutuhkan
kemahiran sosial, menyangkut performance dalam personalisasi dan
sosialisasi diri.28
Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai
kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu itu
bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi
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dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan,
dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu.29
Bagi seorang guru, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau
memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk
meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan
sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan di dalam kurikulum
sekolah.30
b. Pembimbing
Peran guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peranan yang
telah disebutkan di atas, adalah sebagai pembimbing. Peranan ini harus
lebih dipentingkan, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk
mebimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Tanpa
bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi
perkembangan dirinya. Kekurangmampuan anak didik menyebabkan lebih
banyak tergantung bantuan guru. Tetapi semakin dewasa ketergantungan
anak didik semakin berkurang. Jadi bagaimanapun juga bimbingan dari guru
sangat diperlukan pada saat anak didik belum mampu berdiri sendiri
(mandiri).31
Dalam bimbingan guru harus memahami masing-masing anak didik
dari kondisi fisik maupun psikis siswa agar mampu melaksanakan tugas
dengan sebaik-baiknya. Dalam bimbingan ini guru menyatu dalam jiwa
siswanya. Guru tidak boleh egois, seta melaksanakan kehendak agar
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pengajaran cepat selesai. Akan tetapi, guru dituntut untuk menghargai
kemampuan siswa dengan tidak melakukan batasan waktu pula.32
Tugas pokok guru sebagai pembimbing adalah sebagai berikut: 1)
memberikan petunjuk ataubimbingan tentang gaya pembelajaran siswa; 2)
mencari kekuatan atau kelemahan siswa; 3) memberikan pelatihan; 4)
memberikan penghargaan kepada siswa; 5) mengenal permasalahan yang
dihadapi siswa dn menemukan cara pemecahannya; 6) membantu siswa
untuk menemukan bakat dan minat siswa (karier di masa depan); 7)
mengenali perbedaan individual siswa.33
c. Evaluator
Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator
yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek
ekstrinsik dan instrinsik. Penilaian terhadap aspek instrinsik lebih
menyentuh kepribadian anak didik, yakni aspek nilai (value). Berdasarkan
hal ini, guru harus bisa memberikan penilaian dalam dimesnsi yang luas.
Penilaian terhadap kepribadian anak tentu lebih diutamakan daripada
penilaian terhadap jawaban anak didik ketika diberikan tes. Anak didik yang
berprestasi baik, belum tentu memiliki kepribadian yang baik. Jadi,
penilaian itu pada hakikatnya diarahkan pada perubahan kepribadian anak
didik agar menjadi manusia susila yang acakap.34
Dengan penilaian, guru dapat mengetahui seberapa keberhasilan
pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan
atau keefektifan metode mengajar. Tujuan lain dari penilaian di antaranya
ialah untuk mengetahui kedudukan siswa di dalam kelas atau kelompoknya.
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Dengan demilkian penilaian guru dapat mengklasifikasikan apakah seorang
siswa termasuk kelompok siswa yang pandai, sedang, kurang, atau cukup
baik di kelasnya jika dibandingkan dengan teman-temannya.35
d. Korektor
Sebagai korektor,guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik
dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda. Kedua nilai yang
berbeda ini harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat.
Kedua nilai ini mungkin telah anak didik memiliki dan mungkin pula telah
mempengaruhinya sebelum anak didik masuk sekolah. Latar belakang
kehidupan anak didik berbeda-beda sesuai dengan sosio-kultural masyarakat
dimana anak didik tinggal akan mewarnai kehidupannya. Semua nilai yang
baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk garus disingkirkan
dari jiwa dan watak anak didik. Bila guru membiarkannya, berarti guru telah
mengabaikan peranannya sebagai korektor, yang menilai dan mengkoreksi
semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didik. Koreksi guru yang
harus guru lakukan terhadap sikap dan sifat anak didik tidak hanya di
sekolah, tetapi diluar sekolah pun harus dilakukan. Sebab tidak jarang di
luar sekolah anak didik justru lebih banyak melakukan pelanggaran normanorma susila, moral, sosial, dan agama yang hidup di masyarakat. Lepas
dari pengawasan guru dan kurangnya pengertian anak didik terhadap
perbedaan nilai kehidupan menyebabkan anak didik mudah larut di
dalamnya.36
e. Inspirator
Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik
bagi kemajuan balajar anak didik. Persoalan belajar adalah masaah utama
35
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anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara
belajar yang baik. Petunjuk itu tidak mesti harus bertolak dari sejumlah
teori-teori belajar, dari pengalaman pun bisa dijadikan petunjuk bagaimana
cara belajar yang baik. Yang penting buka teorinya, tetapi bagaimana
melepas masalah yang dihadapi oleh anak didik.37
f. Informator
Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, salain sejumlah bahan
pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam
kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Kesalahan
informasi adalah racun bagi anak didik. Untuk menjadi informator yang
baik dan efektif, penguasaan bahasalah sebagai kuncinya, ditopang dengan
penguasaan bahan yang akan diberikan kepada anak didk. Informator yang
baik adalah guru yang mengerti apa kebutuhan anak didik dan mengabdi
untuk anak didik.38
g. Organisator
Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari
guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan
akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan
sebagainya. Semuanya diorganisasikan, sehingga dapat mencapai efektivitas
dan efisisien dalam belajar pada diri anak didik.39
h. Inisiator
Dalam perananya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi
pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses
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interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Kompetensi guru
harus diperbaiki, keterampilan dan penggunaan media pendidikan dan
pengajaran harus diperbarui sesuai kemajuan media komunikasi dan
informasi abad ini. Guru harus menjadi dunia pendidikan, khususnya
interaksi edukatif agar lebih baik dari dulu. Bukan mengikuti terus tanpa
mecestuskan ide-ide inovasi bagi kemajuan pendidikan dan pengajarana.40
i. Fasilitator
Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang
memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Lingkungan belajar
yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi
yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, menyebabkan anak
didik malas belajar. Oleh karena itu menjadi tugas guru baimana
menyediakan fasilitas. Sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang
menyenangkan.41
j. Demonstrator
Melalui peranannya sebagai demonstrator, lecture, atau pengajar,
guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang
akan diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya dalam arti
meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal
ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai siswa.42
Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik, guru harus
berusaha dengan membantunya, dengan cara memperagakan apa yang
diajarkan secara didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan
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pemahaman anak didik, tidak terjadi kesalahan pengertian antara guru dan
anak didik. Tujuan pengajaran pun dapat teracapai dengan efektif dan
efisien.43
k. Pengelola Kelas
Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas
dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpunnya semua anak didik
dan guru dalam rangka meneriama bahan pelajaran dari guru. Kelas yang
dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaktif edukatif.
Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat
kegiatan pengajaran. Anak didik tidak mustahil akan merasa bosan untuk
tinggal lebih lama di kelas. Hal ini akan berakibat mengganggu jalannya
proes interaktif edukatif. Jadi, maksud dari pengelolaan kelas adalah agar
amak didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi untuk
senantiasa belajar di dalamnya.44
Tujuan

umum

pengelolaan

kelas

ialah

menyediakan

dan

menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan
mengajar agar mencapai hasil ysng baik. Sedangkan tujuan khususnya
adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat
belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja
dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang
diharapkan.45
l. Mediator
Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan
pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan
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merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar
mengajar. Dengan demikian media pendidikan merupakan dasar yang
sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral
demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Guru tidak
cukup hanya memiliki pengetahuan tentang media pendidikan, tetapi juga
harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan media serta
mengusahakan media itu dengan baik. Sebagai mediator guru pun menjadi
perantara dalam hubungan antar manusia. Dalam hal ini ada tiga macam
kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu mendorong berlangsungnya
tingkah laku sosial yang baik, mengembamgkan gaya interaksi pribadi, dan
menumbuhkan hubungan yang positif dengan para siswa.46
m. Supervisor
Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki,
dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik
supervisi harus guru kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan
terhadap situasi belajar mengajar menjadi lebih baik. Untuk itu kelebihan
yang dimiliki supervisor bukan hanya karena posisi atau kedudukan yang
ditempatinya, akan tetapi juga karena pengalamannya, pendidikannya,
kecakapannya, atau keterampilan-keterampilan yang dimilikinya, atau
karena memiliki sifat-sifat kepribadian yang menonjol daripada orang-orang
yang disupervisinya. Dengan semua kelebihan yang dimiliki, ia dapat
melihat, menilai atau mengadakan pengawasan terhadap orang atau sesuatu
yang disupervisi.47
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3. Kedisiplinan
a. Pengertian Kedisiplinan
Kedisiplinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata disiplin yang
diberi imbuhan ke- dan -an. Menurut kamus kata disiplin memiliki beberapa
makna antaranya, menghukum, melatih dan mengembangkan kontrol diri
sang anak.48
Ditinjau dari asal kata, kata disiplin berasal dari bahasa Latin Discere
yang memiliki arti belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata disciplina
yang berarti pengajaran atau pelatihan. Seiring perkembangan waktu, kata
disciplina juga mengalami perkembangan makna. Kata disiplin sekarang ini
dimaknai secara beragam. Ada yang mengartikan disiplin sebagai kepatuhan
terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Ada juga
yang mengertikan disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan
diri agar dapat berperilaku tertib.49
Disiplin adalah kepatuhan unuk 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 ditetapkan tanpa pamrih. Disamping
mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga mengandung arti
kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat
terhadap penggunaan waktu, tanggug jawab atas tugas yang diamanahkan,
serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang ditekuni.

Islam

mengajarkan agar benar-benar memerhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai
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kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas
kehidupan masyarakat yang lebih baik.50
Islam mengajarkan kita agar benar-benar memperhatikan dan
mengaplikasikan nilai-niali kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk
membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Seperti perintah
untuk memperhatikan dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dalam AlQur’an misalnya disebutkan dalam Q.S Al-Ashr ayat 1-3:

ِ َّ ِ
ِ َٰ ِ إِ َّن ٱلۡإ١ وٱلۡعصۡ ِر
ٍ
ْين ءَ َامنُواْ َو َع ِملُوا
َ َ
َ  إََّّل ٱلذ٢ نس َن لَفي ُخسۡر
َ
ِ ِ ََّٰ
٣ ٱلصبۡ ِر
َّ ِاصوۡاْ ب
َ اصوۡاْ بِٱلۡ َحق َوتَ َو
َ ٱلصل ََٰحت َوتَ َو

Artinya: “Demi masa (1), Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam
kerugian (2), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan
nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (3).”
Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwa kita harus disiplin pandaipandai menggunakan waktu sebaik-baiknya. Tapi, jangan pula kita gunakan
waktu untuk kepentingan akhirat namun mengorbankan kepentingan duniawi,
atau sebaliknya. Menggunakan waktu dalam usaha mencari karunia dan ridha
Allah, hendaknya seimbang dan proporsional.51
Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses panjang
agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seorang anak.
Oleh karena itu, penanaman disiplin harus dilakukan sejak dini. Tujuannya
adalah untuk mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal baik
yang merupakan persiapan bagi masa dewasa. Jika sejak dini sudah
ditanamkan disiplin, mereka akan menjadi sebagai kebiasaan dan bagian dari
dirinya.52
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b. Tujuan Disiplin
Adapun tujuan disiplin menurut Charles adalah:53
1) Tujuan jangka panjang yaitu supaya anak terlatih dan terkontrol dengan
ajaran yang pantas.
2) Tujuan jangka pendek yaitu untuk mengembangkan dan pengendalian
diri anak tanpa pengaruh pengendalian dari luar.
Disiplin memang seharusnya perlu diterapkan disekolah untuk
kebutuhan belajar siswa. Hal ini perlu ditanamkan untuk mencegah perbuatan
yang membuat siswa tidak mengalami kegagalan, melainkan keberhasilan.
c. Fungsi Disiplin
Fungsi utama disiplin adalah untuk mengajar mengendalikan diri
dengan mudah, menghormati dan mematuhi otoritas. Dalam mendidik peserta
didik perlu disiplin, tegas dalam hal apa yang harus dilakukan dan apa yang
dilarang serta tidak boleh dilakukan. disiplin perlu dibina pada diri peserta
didik agar mereka dengan mudah dapat:54
1) Meresapkan pengetahuan dan pengertian social secara mendalam dalam
dirinya.
2) Mengerti dengan segera untuk menjalankan apa

yang menjadi

kewajibannya dan secara langsung mengerti larangan-larangan yang
harus ditinggalkan.
3) Mengerti dan dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang
buruk
4) Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya
peringatan dari orang lain.
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d. Cara Penegakan Disiplin
1) Peningkatan Motivasi
Motivasi merupakan latar belakang yang menggerakkan atau
mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Ada dua jenis motivasi,
yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi instrinsik. Motivasi ekstrinsik
adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita, sedangkan motivasi
instrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita.55
2) Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting dalam
membentuk dan mempa disiplin. Dari pendidikan dan latihan akan
diperoleh kemahiran atau keterampilan tertentu. Kemahiran atau
keterampilan tersebut akan membuat seseorang menjadi yakin atas
kemampuan dirinya, artinya ia akan percaya kepada kekuatan dirinya.56
3) 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 pemimpin merupakan
panutan, maka faktor keteladanan juga sangat berpengaruh dalam
pembinaan disiplin bagi yang dipimpinnya.57
4) Penegakan Aturan
Penegakan disiplin biasanya dikaitkan penerapan aturan (rule
enforcement). Idealnya dalam menegakkan aturan hendaknya diarahkan
pada “Takut pada aturan bukan takut pada orang”. Orang melakukan
sesuatu karena taat pada aturan bukan karen taat pada orang yang
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memerintah. Jika hal ini tumbuh menjadi sesuatu kesadaran maka
menciptakan kondisi yang nyaman dan aman. Pada dasarnya penegakan
disiplin adalah mendidik agar seseorang taat pada aturan dan tidak
melanggar larangan yang dilandasi oleh sebuah kesadaran.58
5) Penerapan Reward and Punishment
Reward atau punissment atau penghargaan dan hukuman
merupakan dua kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika penerapannya
secara terpisah maka tidak akan berjalan efektif, terutama dalam rangka
menegakkan disiplin. Kita sering memberikan penghargaan kepada
murid tetapi pada saat murid kita melakukan kesalahan guru tidak
melakukan teguran atau sanksi apa-apa, maka yang terjadi adalah guru
akan kehilangan wibawa. Demikian juga jika guru sering memberikan
sanksi tanpa diimbangi dengan penghargaan hanya akan menghasilkan
murid-murid yang penakut atau murid-murid yang benci kepada guru.59
6) Kegiatan Ekstrakurikuler
Sediakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, sesuai dengan
bakat siswa, sehingga pikiran dan tenaga mereka terarah pada hal-hal
positif. Kegiatan ekstrakurikuler memberikan pengalaman dan nilai-niai
positif bagi para siswa, yang mungkin tidak mereka temukan dalam
kegiatan belajar mengajar di kelas. Sekolah harus mendorong dan
memfasilitasi siswa-siswa yang memiliki bakat dalam bidang tertentu
dengan memberikan kemudahan pada mereka dalam mengikuti kompetisi
di semua level.60
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e. Pentingnya Pembinaan Disiplin
Guru harus mampu menumbuhkan kedisiplinan peserta didik, terutama
disiplin diri. Untuk kepentingan tersebut guru harus mampu melakukan halhal berikut:61 1) Membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya; 2)
Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya: 3) Menggunakan
pelaksanaan tata tertib kelas sebagai media untuk menegakkan disiplin.
Dengan kedisiplinan, peserta didik bersedia untuk tunduk dan
mengikuti tata tertib kelas dan menjahui berbagai larangan di dalam kelas.
Kesediaan semacam ini harus dipelajari dan harus secara sadar diterima guna
memelihara kepentingan bersama atau memelihara tugas-tugas belajar peserta
didik. Hanya dengan menghormati tata tertib kelas peserta didik dapat belajar
menghormati aturan-aturan umum lainnya, belajar mengembngkan kebiasaan,
dan mengendalikan diri. Jadi, inilah fungsi yang sebenarnya dari disiplin.62
f. Strategi Mendisiplinkan Siswa
Menurut

Reisman

and

Payne

mengemukakan

strategi

umum

mendisiplinkan peserta didik sebagai berikut:63
1) Konsep diri (self-concept); strategi ini menekankan bahwa konsep-konsep
diri peserta didik merupakan faktor penting dari setiap perilaku. Untuk
menumbuhkan konsep diri, guru disarankan bersikap empatik, menerima,
hangat, dan terbuka, sehingga peserta didik dapat mengeksplorasikan
pikiran dan perasaannya dalam memecahkan masalah.
2) Keterampilan berkomunikasi (communication skills); guru harus memiliki
keterampilan komunikasi yang efektif agar mampu menerima semua
perasaan, dan mendorong timbulnya kepatuhan peserta didik.
61
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3) Konsekuensi-konsekuensi

logis

clan

alami

(natural

and

logical

consequences); perilaku-perilaku yang salah terjadi karena peserta didik
telah mengembangkan kepercayaan yang salah terhadap dirinya. Hal ini
mendorong munculnya

perilakuperilaku

salah.

Untuk

itu, guru

disarankan: a) menunjukkan secara tepat tujuan perilaku yang salah,
sehingga membantu peserta didik dalam mengatasi perilakunya, dan b)
memanfaatkan akibat-akibat logis dan alami dari perilaku yang salah.
4) Klarifikasi nilai (values clarification); strategi ini dilakukan untuk
membantu peserta didik dalam menjawab pertanyaannya sendiri tentang
nilai-nilai dan membentuk sistem nilainya sendiri.
5) Analisis transaksional (transactional analysis); disarankan agar guru
bersikap dewasa, terutama apabila berhadapan dengan peserta didik yang
menghadapi masalah.
6) Terapi realitas (reality therapy), Guru perlu bersikap positif dan
bertanggung-jawab terhadap seluruh kegiatan di sekolah, dan melibatkan
peserta didik secara optimal dalam pembelajaran.
7) Disiplin yang terintegrasi (assertive discipline); guru harus mampu
mengendalikan, mengembangkan dan mempertahankan peraturan, dan
tata tertib sekolah, termasuk pemanfaatan papan tulis untuk menuliskan
nama-nama peserta didik yang berperilaku menyimpang.
8) Modifikasi perilaku (behavior modification); guru harus menciptakan
iklim pembelajaran yang kondusif, yang dapat memodiflkasi prilaku
peserta didik.
9) Tantangan bagi disiplin (dare to discipline); guru harus cekatan,
terorganisasi, dan tegas dalam mengendalikan peserta didik.
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g. Peran Guru dalam Mendisiplinkan Siswa
Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian
materi pembelajaran, tetapi lebih dari itu, guru harus membentuk kompetensi
dan pribadi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus senantiasa mengawasi
perilaku peserta didik, terutama pada jam-jam sekolah, agar tidak terjadi
penyimpangan perilaku atau tindakkan yang indisiplin. Untuk kepentingan
tersebut, dalam rangka mendisiplinkan peserta didik guru harus mampu
menjadi pembimbing, contoh atau teladan, pengawas, dan pengendali seluruh
perilaku peserta didik. 64
Sebagai pembimbing, guru harus berupaya untuk membimbing dan
mengarahkan perilaku peserta didik ke arah yang positif, dan menunjang
pembelajaran. Sebagai contoh atau teladan, guru harus memperlihatkan
perilaku disiplin yang baik kepada peserta didik, karena bagaimana peserta
didik akan berdisiplin kalau gurunya tidak menunjukkan sikap disiplin.
Sebagai pengawas, guru harus senantiasa mengawasi seluruh perilaku peserta
didik, terutama pada jam-jam efektif sekolah, sehingga kalau terjadi
pelanggaran terhadap disiplin, dapat segera diatasi. Sebagai pengendali, guru
harus mampu mengendalikan seluruh perilaku peserta didik di sekolah.
Dalam hal ini guru harus mampu secara efektif menggunakan alat pendidikan
secara tepat waktu dan tepat sasaran, baik dalam memberikan hadiah maupun
hukuman terhadap peserta didik.65
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4. Keagamaan
a. Pengertian Keagamaan
Keagamaan berasal dari kata “agama” yang mendapat awalan “ke”
dan akhiran “an”. Agama sendiri berarti prinsip kepercayaan kepada Tuhan
dengan aturan syariat tertentu.66 Agama adalah dustur atau undang-undang
Ilahi yang didatangkan Allah untuk menjadi pedoman hidup dalam kehidupan
di alam dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat.67
Perkataan “agama” secara etimologis berasal dari bahasa sansekerta
yang tersusun dari kataa “a ” berarti ”tidak” dan “gama” berarti “pergi”.
Dalam bentuk harfiah yang terpadu, perkataan agama berarti “tidak pergi,
tetap di tempat, langgeng, abadi ya diwariskan secara terus-menerus dari satu
generasi kepada genea rasi lainnya”.68
Pengertian agama secara terminologis, menurut beberapa pendapat para
ahli adalah sebagai berikut:69
1) Emile

Durkheim

mengartikan,

sebagai

suatu

kesatuan

sistem

kepercayaan dan pengalaman terhadap ia suatu yang sakral, kemudian
kepercayaan dan pengalaman tersebut menyatu ke dalam suatu
komunitas moral.
2) John R. Bennet mengartikan agama sebagai penerimaan atas tata aturan
terhadap kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatankekuatan yang dimiliki oleh manusia sendiri.
3) Frans Dahler mendefinisikan agama sébagai hubungan manusia dengan
sesuatu kekuatan suci yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri,
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sehingga ia berusaha mendekatinya dan memiliki rasa ketergantungan
kepadanya.
4) Karl Mark berpendapat bahwa agama adalah keluh kesah dari makhluk
yang tertekan hati dari dunia yang tidak berhati, jiwa dari keadaan yang
tidak berjiwa, bahkan menurut pendapatnya pula bahwa agama
dijadikan sebagai candu bagi masyarakat.
5) Para ulama Islam mendefinisikan agama adalah sebagai undang-undang
kebutuhan manusia dari Tuhannya yang mendorong mereka untuk
berusaha agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
Dari beberapa pengertian agama di atas, dapat disimpulkal bahwa
agama (seperti yang diungkapkan oleh Endang Saefudin 'Anshari) merupakan
satu sistem credo (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu
yang mutlak di luar manusiai dan satu sistem ritus (tata peribadatan) manusia
kepada yang dianggapnya mutlak serta sistem norma (tata kaidah) yang
mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia
dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata
peribadatan termaksud. 70
b. Ruang Lingkup Agama
Ajaran agama mengandung unsur-unsur: keyakinan adanaya kekuatan
yang mengatur alam dan semua isinya. Peribadatan, atau tingkah laku yang
berhubungan dengan supra naturan atau Tuhan. Sistem nilai, yang mengatur
hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia dan alam
semesta.71
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c. Kedudukan dan Fungsi Agama
Adapun kedudukan agama adalah kebutuhan primer atau sangat
penting. Manusia sebagai makhluk sosial mutlak memerlukan Agama.
Kehidupan sosial yang tidak diatur oleh agama akan melahirkan kekacauan,
dan menyeret manusia kepada kehidupan ala binatang yang tidak mengenal
nilai-nilai moral, kesopanan, dan budi pekerti yang luhur. 72
Adapun fungssi agama di antaranya adalah berikut:73
1) Fungsi motivatif. Pendorong yang melandasi dan mendasari cita-cita
dan amal usaha manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
2) Fungsi inovatif dan kreatif. Menggali dan melahirkan gagasan-gagasan
baru yang lebih baik dan memberi manfaat bagi sesamanya. Dengan
bertanya, berpikir, dan berfilsafat melahirkan bentuk karya dan kreas'l
(lisan dan tulisan).
3) Fungsi sublimatif. Agama akan menyucikan amal perbuatan manusia
dalam rangka ”amar ma’ruf nahyil munkar”, bernilai ibadah apabila
dilaksanakan dengan ikhlas dan mardhatil/ah sesuai dengan yang
digariskan oleh Allah.
4) Fungsi integratif. Mampu mengitegrasikan apabila terjadi kontradiksi
baik dalam diri sendiri maupun dengan sesamanya.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode
penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada
kondisi objek yang alamiah. Dalam hal ini, peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada
generalisasi.74
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi intensif
dan analisis fenomena atau satuan sosial seperti individu, kelompok, situasi atau
masyarakat. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk
mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.75 Adapun
studi kasus ini dilakukan peneliti di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan
Magetan, dengan fokus penelitian, peran guru dalam meningkatkan kedisiplinan
keagamaan siswa.
B. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif, kedudukan peneliti adalah sebagai perencana, pelaksana
pengumpulan data, analisis, penafsir data dan akhirnya ia menjadi pelapor hasil
penelitian. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data. Ciri khas
penelitian kualitatif adalah kehadiran peneliti, sebab peranan penelitilah yang
menentukan keseluruhan sekenarionya.76 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti
bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data tentang
peran guru dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa di SMP Islam Excellent
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Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan, sedangkan instrumen yang lain sebagai
penunjang.
C. Lokasi Penelitian
Peneliti ini berlokasi di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan
Magetan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di sini karena sekolah ini
mempunyai ke unggulan di bidang keagamaannya dan merupakan satu-satunya lembaga
SMP yang berada di naungan lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Subulus
Syafi’in di kecamatan Kawedanan Magetan.
D. Data dan Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data
dapat diperoleh. Menurut Lofland dalam bukunya Basrowi dan Suwandi, sumber data
utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain.77 Kata-kata dan tindakan informan pada
penelitian ini berasal dari kepala sekolah, guru dan siswa SMP Islam Excellent Hidayatul
Ummah Kawedanan Magetan.
E. Prosedur Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi: observasi berperan serta,
wawancara mendalam, dan dokumentasi.78 Teknik tersebut digunakan penelitian karena
bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila peneliti
melakukan interaksi secara langsung dengan subjek melalui wawancara mendalam dan
observasi langsung pada objek dimana fenomena tersebut berlangsung, dan di samping
itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi. Adapun pengumpulan data dilakukan
dengan:
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1. Wawancara
Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang terdiri dari atas sjumlah
pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai
topik peneliti secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabanya sendiri.79
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur.
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan
lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya
berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.80 Dalam penelitian ini
peneliti melakukan wawancara kepada:
a. Kepala Sekolah SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan,
sebagai penentu kebijakan dalam sebuah lembaga pendidikan, peneliti mencari
informasi mengenai peran guru sebagai motivator, pembimbing, dan evaluator
dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa di SMP Islam Excellent
Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan.
b. Guru SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan, untuk
mencari

informasi tentang bagaimana peran guru sebagai motivator,

pembimbing, dan evaluator dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa
di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan.
c. Siswa SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan, untuk
mengetahui bagaimana peran guru dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan
siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan.
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2. Observasi
Teknik observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data
dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Observasi
dilakukan terhadap subyek, suatu kegiatan yang berlangsung di tempat kejadian.81
Dalam

penelitian

ini

peneliti

menggunakan

observasi

berperanserta

(participant observacion), dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan
sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data
penelitian.82 Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran guru
sebagai motivator, pembimbing, dan evaluator dalam meningkatkan kedisiplinan
keagamaan siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan.
Di sini peneliti akan mengamati langsung guru, dan siswa.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk
tulisan, gambar, karya dan sebagainya. Dokumen berbentuk tulisan misalnya: catatan
harian, sejarah kehidupan cerita biografi. Sedangkan dokumen yang berbentuk
gambar misalnya: foto, sketsa, dan lain-lain.83 Teknik dokumentasi ini digunakan
untuk memperoleh data-data tentang profil SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah
Kawedanan Magetan, visi dan misi sekolah, struktur organisasi, keadaan guru dan
siswa.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan–bahan lain agar dapat
dengan mudah dipahami dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.84
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Data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain
sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinfokan kepada orang lain. Miler dan
Huberman dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung
secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya
sampai jenuh. Aktivitas dalam analisi meliputi data reduction, data display, dan
conclusion drawing /verification.85 Komponen dalam analisis data, meliputi:86

Data collection
Data display

Data reduction

Conclusions:drawing/
verifying

Gambar 3.1 Analisis Data Model Miles and Huberman

1. Reduksi Data
Mereduksi

data

berarti

merangkum,

memilih

hal-hal

yang

pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang
yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya.87 Data yang direduksi adalah data tentang
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wawancara, observasi serta data dokumentasi yang meliputi profil sekolah, visi,
misi dan tujuan SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan.
2. Penyajian data (Data display)
Langkah selanjutnya setelah mereduksi data, yaitu penyajian data atau data
display. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, kategori, flowchart, dan sejenisnya.
Dengan mendisplay data, peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 88 Data
yang didisplay adalah data mengenai temuan penelitian meliputi struktur organisasi

sekolah, data guru dan siswa SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan
Magetan serta hasil wawancara mengenai peran guru sebagai motivator,
pembimbing dan evaluator dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa di
SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan.
3. Simpulan (Conclusion drawing)
Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian
kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah
yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam
penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada.89 Penelitian ini menyimpulkan tentang peran guru
dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa di SMP Islam Excellent
Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan.
G. Pengecekan Keabsahan Temuan
88
89
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Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validits dan
relibilitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah
valid, reliabel dan obyektif. Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang
terjadi pada obyek penelitian dengan data yang yang dapat dilaporkan oleh peneliti.
Realibiltas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan, suatu
data dinyatakan realibel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama
menghasilkan data yang sama. Sedangkan obyektivitas berkenaan dengan derajad
kesepakatan atau “inter personal” antar banyak orang terhadap suatu data, data yang
obyektif akan cenderung valid, walupun belum tentu valid.90
1. Triagulasi
Teknik

triagulasi

adalah

teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap datat itu. Ada empat macam triagulasi sebagai teknik
pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. Berikut
beberapa cara yang dapat digunakan dalam tahap triagulasi di antranya:91
a. Membandingkankan hasil wawancara mengenai beberapa hal yang sama terhadap
dua orang subyek atau lebih.
b. Membandingkan fenomena-fenomena

yang berupa kasus mengenai subyek

penelitian primer dengan pendapat dan pandangan orang lain (subyek skunder)
c. Membandingkan data yang sama, antara yang diperoleh melalui observasi dan
studi dokumentasi.
d. Membandingkan data yang diperoleh dalam waktu dan tempat yang berbeda atas
data teknik yang sama.
2. Ketekunan pengamatan
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Ketekunan pengamatan berarti mencari konsisten dengan cara berkaitan
dengan proses analisis yang konstan, mencari apa yang dapat diperhitungkan dan
yang tidak dapat. Hal ini berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan
dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhdapa faktor-faktor yang
menonjol. Kemudian menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada
pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah
dipahami.92
H. Tahapan-Tahapan Penelitian
Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan
tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian.
Tahap-tahap penelitian tersebut adalah tahap pra lapangan, yang meliputi menyusun
rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan
menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan dan menyiapkan
perlengkapan penelitian.
Kemudian tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitian dan
persiapan diri dan mengumpulkan data. Tahap analsisis data meliputi analisis selama dan
setelah pengumpulan data, dan yang terakhir adalah tahap penulisan laporan.
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BAB IV
TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum
1. Profil Sekolah
Profil SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah93
a. Nama Sekolah

: SMP IE Hidayatul Ummah

b. Status Sekolah

: Swasta

c. Alamat

: Ds. Pojok, Rt.04, Rw. 02, Kec. Kawedanan, Kab.

Magetan

93

d. Tahun Berdiri

: 2017

e. Pendiri

: Yayasan Pondok Pesantren Subulus Syafi’in

f. Kepemilikan bangunan

: Wakaf Pondok Pesantren/yayasan

g. Jarak ke Kecamatan

: 5 KM

h. Jarak ke Kabupaten

: 25 KM

i. Kabupaten

: Magetan

j. Nama Kepala

: Fendi Utomo S.Pd.I

k. Pendidikan tertinggi

: S-1

l. Kualifikasi Pendidik

: S-1 PAI

m. Status kepegawaian

: Guru Tetap Yayasan (Guru PAI)

n. No. Tlp.

: 085732280008 / 082336507475

Lihat Transkrip Dokumentasi nomor: 01/D/23-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian.
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2. Visi, Misi dan Tujuan SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah 94
a. Visi SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah
Visi SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah adalah ”Mewujudkan
Sekolah Menengah Pertama Islam Excellent yang mampu mencetak Insan
Religius yang Cerdas, Nasionalis, Berakhlaq Al karimah, Mandiri dan
Berkarakter”.
b. Misi SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah adalah :
1) Menumbuh kembangkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam
Ahlussunnah Wal jama’ah sehingga mampu menjadi generasi yang
berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
2) Mendidik siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang bermoral,
memiliki kemantapan aqidah dan kedalaman spiritual, keluasan ilmu dan
kematangan profesional yang berkarakter.
3) Mencetak anak didik yang jujur, kompeten, dan profesional di bidang
bahasa asing, sains dan teknologi.
c. Tujuan SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah
Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia,
karakter

serta

ketrampilan

yang

berwawasan

islami

untuk

dapat

mempersiapkan bekal hidup didunia dan akhirat dan mengikuti pendidikan
lebih lanjut ke jenjang pendidikan yang bermutu.

94
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3. Struktur Organisasi SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah 95
a. Komite Sekolah

: Suryanti

b. Kepala Sekolah

: Fendi Utomo, S.Pd

c. Wakil Kepala Sekolah

: Lestari, S.Pd

d. Tata Perpustakaan

: Rully H, S.Pd

e. Tata Usaha

: Oky S, S.Pd

f. Waka Urusan Kurikulum

: Untari W.P, S.Pd

g. Waka Urusan Kesiswaan

: Sindu A.R, S.Pd

h. Waka Urusan Prasarana

: Basyir

i. Waka Ururan Humas

: Febri Yoga, S.Pd

j. Wali Kelas VII

: Charisma Wahyu Utami, S.Pd

k. Wali Kelas VIII

: Lestari, S.Pd

4. Data Guru96
Guru SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan berjumlah
14 orang, dengan rincian: guru PAI, guru matematika, guru bahasa inggris, guru ipa,
guru ips, guru pkn, guru bahasa indonesia, guru bk, guru tik, guru bahasa jawa, guru
prakarya, guru olahraga, dan tata usaha.
5. Data Siswa 97
Siswa SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan terdiri
dari: Kelas VII berjumlah 12 orang, Kelas VIII berjumlah 6 orang dan kelas IX
belum ada siswanya karena sekolahan baru berdiri pada tahun 2017.
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B. Deskripi Data Khusus
1. Peran Guru sebagai Motivator dalam Meningkatkan Kedisiplinan Keagamaan
Siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan
Guru memiliki peran yang penting dalam memberikan motivasi kepada siswa.
Sebagai motivator guru berperan sebagai sosok yang terus memberikan dukungan,
sehingga peserta didik secara konsisten memiliki semangat dan keinginan untuk terbiasa
disiplin dalam melakukan kegiatan keagamaan siswa yang sudah merupakan program
sekolah.
Untuk mengembangkan motivasi yang baik pada siswa guru di samping harus
menjauhakan larangan-larangan dari aturan agama Islam, yang lebih penting adalah
pembinaan kepribadian anak didik agar dalam dirinya terbentuk karakter yang mulia,
luhur, dan dapat diterima masyarakat. Oleh karena itu guru memberikan cara-cara untuk
meningkatkan kedisiplinaan keagamaan siswa mulai dari pemberian wawasan
pengetahuan tentang pendidikan Agama Islam, nasehat, bimbingan yang terus menerus
dan bertahap kepada siswa sehingga siswa terbiasa melakukan hal-hal yang baik yang
sesuai dengan ajaran Agama Islam. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh
Bapak Fendi Utomo, S.Pd selaku guru Pendidikan Agama Islam dan sekaligus

sebagai kepala sekolah, beliau menyampaikan:
Yang jelas, saya memberikan motivasi dengan cara memberikan wawasan maupun
pengetahuan kepada siswa-siswa tentang keagamamaan yang saya berikan ketika kegiatan
belajar dikelas dengan pelajaran PAI maupun kegiatan-kegiatan diluar pelajaran. Selain itu
juga saya memberikan semangat kepada siswa-siswa saya untuk membiasakan dirinya disiplin
dalam mengikuti kegiatan keagaman yang dilakukan di sekolah biar nantinya juga terbawa ke
lingkungan rumah mereka98

Selain memberikan wawasan maupun pengetahuan kepada siswa untuk
meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa juga bisa melalui pendekatan dan
contoh langsung kepada siswa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Charisma Wahyu
Utami, S.Pd, sebagai berikut: “Motivasi yang saya berikan melalui pendekatan
kepada anak-anak dan memberikan contoh langsung. Bapak ibu guru juga mengikuti
98
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kegiatan keagamaan, sehingga anak didik bisa mencontoh apa yang dilakukan bapak
ibu guru”.99
Mengenai cara memotivasi untuk meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa
Ibu Lestari, S.Pd menambahkan sebagai berikut: “Dengan cara mengingatkan,
menasehati dan memberikan dorongan untuk semangat kepada siswa untuk
melakukan kegiatan keagaaman yang sudah menjadi program sekolah mulai dari
Shalat Dhuha dan Dzuhur secara berjamaah, sebelum KBM membaca Al-Quran dan
juga untuk menghafal Al-Quran biar anak-anak terbiasa melakukan hal tersebut
tanpa adanya paksaan”.100
Sama halnya hasil wawancara dengan Ibu Mustabsiroh, S.Pd sebagai guru
Tahfid, sebagai berikut: “Dengan cara selalu mengingatkan dan terus memberi
contoh untuk selalu bersikap disiplin serta mengerjakan suatu pekerjaan yang
sifatnya mengajari supaya anak terbiasa dengan sikap disiplin tersebut. Contoh:
mengerjakan Shalat Dhuha disetiap pagi sebelum KBM dimulai”.101
Kegiatan Tahfid Al-Quran sudah menjadi program di sekolah SMP Islam
Excellent Hidayatul Ummah yang di bimbing oleh Ibu Mustabsiroh, S.Pd yang
dimulai pukul 11.45-12.15 WIB kegiatan tahfid tersebut dimulai dengan membaca
doa dan shalawat setelah itu dilanjut dengan menghafal secara bersama mengulangulang hafalan yang sebelumnya. Ketika siswa sudah hafal maka dilanjut menghafal
ayat

berikutnya

dengan

bersama-sama.

Kemudian

para

siswa

untuk

menghafalkannya dan minggu depannya setoran hafalan yang dihafalkan secara
bersama tersebut. Untuk menarik siswa agar semangat menghafal Al-Quran Ibu
Mubtasirah memberikan reward bagi siswa yang hafalannya lancar dan baik. Ketika
kegiatan Tahfid Al-Quran selesai para siswa berbondong-bondong ke masjid untuk

99
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melaksanakan shalat Dhuhur berjamaah. Maka cara guru untuk memotivasi siswa
dalam menghafal Al-Quran perlu adanya pemberian reward sehingga bisa
mendorong semangat siswa untuk menghafalnya. Disamping itu pemberian reward
juga pemberian phunisment atau hukuman bagi siswa yang tidak disiplin dalam
mengikuti Shalat Dhuha dan Dhuhur secara berjamaah.102
Motivasi juga dapat diberikan guru melalui sebuah dorongan kepada siswa
dengan mengingatkan tujuan atau harapan yang akan dicapai oleh siswa agar supaya
sadar untuk kepentingan baginya dan masa depan yang akan dicapainya.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak kepala sekolah Efendi utomo S.Pd,
belaiu mengatakan bahwa: “Yang pertama tujuan saya memberikan motivasi yaitu
karena Lillahita’ala mas terus untuk yang kedua untuk meningkatkan minat dan
bakat mereka yang gemar menghafal Al-Quran minimal lulus dari sekolahan ini
anak-anak sudah hafal 5 jus ditambah lagi jus 30. Dan yang terakhir tentunya agar
anak-anak terbiasa disiplin dalam beribadah tanpa ada paksaan”.103
Hal tersebut disampaikan pula oleh Ibu Charisma Wahyu Utami, S.Pd, sebagai
berikut: “Dengan adanya motivasi keagamaan, anak-anak bisa terbiasa melaksanakan
ibadah-ibadah wajib dan sunnah sehingga bisa berguna bagi kehidupan mereka”.104
Sama halnya hasil wawancara dengan Ibu Mustabsiroh, S.Pd sebagai guru
Tahfid, sebagai berikut: “Supaya anak terbiasa dengan sikap disiplin tersebut melekat
di diri masing-masing anak tersebut, agar kelak selepas mereka tidak belajar lagi di
lembaga ini masih saja terbawa keadaanya, ketika mereka telah berada di luar
lembaga ini”.105

102
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Ibu lestari juga menambahkan sebagai beriku: “Agar siswa bisa tahu kegunaan
dan pentingnya dari kdisiplinaan keagamaan dan siswa bisa membedakan antara
yang baik dan salah dalam pergaulan hidup.”106
Sedangkan Dinda Anugrahenny siswa kelas VIII menyampaikan bahwa tujuan
guru membimbing dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa, sebagai
berikut: “Agar kami menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah sesuai ajaran
Agama Islam”.107
Dalam memberi motivasi kepada siswa sudah tentu terdapat faktor penghambat
serta pendukungnya. Faktor penghambat tersebut adalah keadaan peserta didik yang
heterogen, yang berasal dari berbagai lingkungan keluarga yang berbeda-beda dan
juga asal lulusan sekolah mereka. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Fendi
Utomo, S.Pd sebagai berikut:
Untuk faktor pendukungnya adanya hubungan antara yayasan pondok pesantren Subulus
Syafi’in dengan sekolahan ini karena sekolahan ini berada di naungan pondok juga mas selain
itu juga adanya kerjasama antara bapak ibu guru maupun ustadz-ustadzah yang ada di
pondok.Sedangkan Untuk faktor penghambatnya ya, siswa yang berasal dari background
keluarga yang berbeda-beda, ada yang berasal dari kalangan keluarga yang agama Islamnya
sudah baik dan ada yang berasal dari keluarga yang agama Islamnya kurang baik108

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Charisma Wahyu Utami, S.Pd,
Untuk faktor pendukungnya dengan adanya peraturan sekolah sebagai suatu yayasan
pendidikan Agama Islam sehingga dapat mendukung adanya kegiatan keagamaan siswa.
Sedangkan faktor penghambatnya karena adanya perbedaan asal lulus sekolah mereka.
Sehingga siswa yang berasal dari sekolah umum memerlukan bimbingan yang lebih
dibandingkan yang berasal dari SD Islam yang juga satu yayasan dengan SMP Islam Excellent
Hidayatul Ummah109

Seperti halnya juga hasil wawancara dengan Ibu Mustabsiroh, sebagai berikut:
“Faktor pendukungnya adalah kerjasama antara siswa dan wali murid serta guru
saling berperan aktif disetiap kegiatan baik di sekolah maupun dirumah. Sedangkan
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fakkor penghambat adalah gadget, serta televisi di era seperti sekarang ini serta
pergaulan anak-anak dirumah”.110
Ibu lestari juga menambahkan, sebagai berikut: “Untuk faktor pendukungnya
dengan adanya peran antara sekolah, orang tua dan yayasan pondok. Sedangkan
faktor penghambatnya dari lulusan asal sekolah siswa yang dari umum”.111
Setiap hambatan pasti terdapat solusi untuk mengatasinya. Solusi dalam
mengatasi hambatan tersebut disampaikan oleh Bapak Fendi Utomo, S.Pd sebagai
berikut: “Solusinya untuk faktor yang menghambat tersebut ialah guru PAI
khususnya saya, yaitu dengan melakukan pendekatan individu kepada peserta didik.
Jadi pemberian motivasi yang saya sampaikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan
tepat”.112
Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mustabsiroh, sebagai berikut: “Hambatan
pasti ada tetapi kita sebagai pendidik tetap harus mendukung apa yang terbaik buat
anak didik kita supaya mereka selalu ingat bahwa disiplin itu penting”.113
Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Charisma Wahyu Utami, S.Pd sebagai
berikut: “Dengan memberikan pendekatan personal pada anak-anak yang dirasa
kurang tertib dan juga memberikan peringatan sebagai tindakan awal dan sanksi
sebagai tindakan akhir”.114
Ibu lestari juga menambahkan, sebagai berikut: “Dengan memberikan
bimbingan dan motivasi secara rutin kepada siswa dan juga kepada teman-temannya
untuk saling mengingatkan dan saling menyemangati”.115
Diskripsi hasil wawancara diatas mengenai peran guru sebagai motivator
dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa dapat disimpulkan, bahwa

110

Lihat Transkrip Wawancara nomor: 10/ W/ 25-III/ 2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian.
Lihat Transkrip Wawancara nomor: 07/ W/ 25-II/ 2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian.
112
Lihat Transkrip Wawancara nomor: 01/ W/ 23-II/ 2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian.
113
Lihat Transkirp Wawancara nomor: 10/ W/ 25-III/ 2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian.
114
Lihat Transkrip Wawancara nomor: 04/ W/ 23-II/ 2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian.
115
Lihat Transkrip Wawancara nomor: 07/ W/ 25-II/ 2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian.
111

51
motivasi yang diberikan guru berupa nasehat, dorongan untuk selalu meningkatkan
program keagamaan siswa disekolah serta yang tak kalah pentingnya guru
memberikan teladan atau contoh langsung. Dengan tujuan agar mengetahui
pentingnya disiplin dalam beribadah. Faktor pendukungnya adanya kerjama antar
guru, wali murid, sekolah dan yayasan pondok pesantren Subulus Syafi’in dan faktor
penghambatnya adanya kondisi psikis siswa, bedanya asal lulusan sekolah siswa dan
lingkungan pergaulan siswa. Solusi untuk mengatasinya dengan adanya bimbingan,
motivasi yang rutin diberikan ke siswa serta adanya musyawarah antar guru dengan
wali murid dalam mendidik siswa.
2. Peran Guru sebagai Pembimbing dalam Meningkatkan Kedisiplinan Keagamaan
Siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan
Guru lebih banyak sebagai sosok panutan yang memiliki moral dan agama yang
patut ditiru dan diteladani oleh siswa. Sikap dan perilaku guru menjadi bahan ajar yang
secara langsung maupun tidak langsung akan ditiru dan diikuti oleh para siswa. Sebagai
pembimbing guru juga perlu memiliki kemampuan untuk dapat membimbing siswa,
memberikan dorongan psikologis siswa serta memberikan arahan dan pembinaan karir
siswa sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa.
Setiap guru mempunyai tugas sebagai pembimbing dalam membimbing untuk
meningkatkan keagamaan siswa bisa dengan cara memberikan keteladanan, melalui
nasehat, kata-kata dan juga pemberian reward. Sebagaimana hasil wawancara Bapak
Fendi Utomo, S.Pd: “Melalui keteladanan, melalui nasehat dan kata-kata seperti, bahwa
hidup hanya sekali maka harus selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan
kita kepada Allah agar mendaptklan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga melalui
pemberian reward khususnya bagi siswa yang hafalan Al-Quranya meningkatkan dan
saya berikan tiap semester”.116
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Mengenai cara membimbing untuk meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa
Ibu Charisma Wahyu Utami, S.Pd menambahkan sebagai berikut: “Melalui penerapan
sanksi dan peringatan, melalui pendekatan personal pada anak dan memerikan contoh
sebagai media persuasif bagi anak-anak”.117
Namun berbeda dengan Ibu Lestari cara yang digunakan untuk membimbing dalam
meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa dengan cara sebagai berikut: “Dengan cara
selalu berusaha mengarahkan yang terbaik dalam hal apapun, dan juga ikut beperan serta
mengikuti kegiatan keagamaan yang sudah menjadi program sekolah sehingga bapak dan
ibu guru ikut mendampinginya”.118
Ketika bel masuk di pagi hari sebelum KBM dimulai para siswa dan guru di SMP
Islam Excellent Hidayatul Ummah berbondong-bondong pergi ke masjid untuk
melakukan Shalat Dhuha berjamaah. Masjid yang terletak di halaman sekolah mendadak
ramai. Mereka bergegas mengambil air wudhu dan saling mengantri. Satu persatu jamaah
memulai mengambil tempat shalat dan Shalat Dhuhapun dimulai dan saat itu Bapak
Fendi Utomo menjadi Imam. Setelah selesai Shalat Dhuha berjamaah para siswa tidak
langsung meninggalkan tempat. Terlihat mereka masih duduk dengan memanjatkan doa
secara berjamaah pula. Maka cara yang dilakukan guru dalam membimbing siswa agar
disiplin dalam keagamannya dengan ikut berperan serta atau memberikan contoh
sehingga apa yang dilakukan guru akan di lihat dan diteladani oleh siswanya.119
Ibu Mustabsiroh menambahkan, sebagai berikut: “Karena saya sebagai guru tahfidz
sebisa mungkin memberikan arahan untuk menarik anak-anak agar rajin membaca AlQuran yaitu dengan memberikan wawasan pengetahuan bahwa membaca Al-Quran akan
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mendapat banyak pahala apalagi mengafalnya. Dengan begitu anak akan tambah rajin
membaca dan menghafalnya”.120
Di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah setiap guru memberikan bentuk-bentuk
bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik bentuk bimbingan yang
diiberikan berupa bimbingan privat dan bimbingan bersama. Hal ini sesuai wawancara
Ibu Lestari, S.Pd sebagai berikut:
Bentuk-bentuk bimbingan yang diberikan berupa bimbingan privat dan bimbingan bersama. Sebagai
guru kita bisa mengingatkan dan mengarahkan ke hal yang baik. Misalnya dalam hal keagamaan
untuk selalu disiplin dalam mengerjakan Shalat Dhuha dan Dzuhur berjamaah, membaca dan
menghafal Al-Quran setelah itu siswa diberi pengertian dari keuntungan mengerjakan hal tersebut
yang nantinya anak juga terbiasa mengerjakannya dirumah 121

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Efendi Utomo, S.Pd bentuk
bimbingan yang diberikan untuk meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa sebagai
berikut: “Bimbingan yang saya berikan yaitu berupa bimbingan personal minimal sebulan
sekali setiap anak menghadap saya”.122
Sama halnya juga yang di bicarakan oleh Ibu Charisma Wahyu Utami, S.Pd sebagai
berikut: “Bimbingan yang saya berikan berupa bimbingan secara personal dan bimbingan
khusus bagi siswa yang bermasalah”.123
Ibu Mustabsiroh menambahkan, sebagai berikut: ”Dengan berbagai cara mulai
memberikan contoh atau teladan, bimbingan dan nasehat. Pemberian bimbingan, teladan,
dan nasehat ini dilakuka secara terus menerus dan bertahap kepada siswa. Pemberian
bimbingan ini dilakukan buka hanya saat kegiatan keagamaan saja, tetapi juga setiap kali
KBM di mulai siswa diberi nasehat mengenai nilai-nilai keagamaan kepada siswa”.124
Dalam memberikan bimbingan kepada siswa agar meningkat kedisiplinan dalam
keagamaannya para guru selain memberikan motivasi dan bimbingan secara personal
maupun bimbingan secara bersama-sama para guru juga memberikan contoh teladan
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langsung kepada siswa agar mereka juga mengikuti apa yang dilakukan oleh para guru,
hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak kepala sekolah Efendi Utomo, S.Pd
sebagai berikut: “Yang jelas bapak ibu guru disini memberikan teladan atau contoh
kepada siswa ketika siswa melakukan Shalat Dhuha dan Dzuhur berjamaah bapak ibu
guru juga ikut dan juga mengontrol siswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut”.125
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Lestari, S.Pd sebagai berikut: “Dengan
memberikan nasehat dan teladan atau contoh yang baik mas, seperti juga mengikuti
Shalat Dhuha dan Dzuhur berjamaah, dan juga membaca Al-Quran bersama siswa
sebelum KBM dimulai”.126
Sedangkan Ibu Charisma Wahyu Utami, S.Pd menyatakan: “Ketika waktu Shalat
Dhuha dan Dzuhur secara berjamaah, guru mendatangi kelas untuk memeriksa apakah
masih ada yang dikelas dan tidak melaksanakan ibadah tersebut. Apabila ditemukan
siswa yang tudak mengikutinya ditanyai alasannya dan apabila alasannya tidak bisa
diterima maka akan saya beri peringatan”.127
Ibu Mustabsiroh menambahkan, sebagai berikut: “Dengan selalu mengajak anak
untuk menjalankan ibadah yang setiap paginya sudah menjadi rutinitas siswa yaitu Shalat
Dhuha berjamaah, dan juga di siang harinya Shalat Dhuhur berjamaah. Tentunya saya
sebagai guru tahfidz disini juga selalu meningkatkan hafalan Al-Quran saya agar di
contoh siswa”.128
Adapun tujuan dari Bapak Ibu guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam
meningkatkan kedisiplinan keagamannya adalah agar mereka terbiasa melakukan ibadah
dengan tertib, faham tentang pendidikan agama Islam dan juga agar mereka selalu
berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara oleh
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Ibu Charisma Wahyu Utami, S.Pd sebagai berikut: “Supaya anak-anak terbiasa tertib dan
disiplin tidak hanya pada aspek umum tapi juga dalam hal ibadahnya”.129
Ibu Mustabsiroh menjelaskan sebagai berikut: “Tujuannya yang jelas agar anak itu
selalu disiplin dalam mengerjakan ibadahnya. Dan juga agar anak selalu gemar untuk
membaca Al-Quran dan menghafalnya”.130
Hal tersebut disampaikan pula oleh Bapak Fendi Utomo, S.Pd sebagai berikut:
“Agar mereka bisa faham juga mengetahui Agama Islam yang dijadikan aturan atau pokok ajaran
untuk hidup mereka. Dan juga biar nantinya siswa terbiasa ringan melakukan kegiatan kegiatan
keagamaan yang sudah terbiasa dilakukan disekolah mulai dari Shalat Dhuha dan Dzuhur secara
berjamaah, menghafal serta membaca Al-Quran setiap paginya. Denganh tujuan utamanya
mendapat ridha Allah ketika sudah mendapat ridha Allah maka akan bahagia dunia akhirat”. 131

Selain itu dari Ibu Lestari, S.Pd menambahkan sebagai berikut: “Agar siswa
terbiasa disiplin dalam keagamaannya sehingga menjadi anak yang shaleh dan shalehah
yang berbakti kepada kedua orang tua, agama, seta siswa bisa mengetahui langkah dalam
pergaulannya yang baik”.132
Aisyah Aprillia siswa kelas VII menjelaskan tujuan guru dalam membimbing dalam
meningkakan kedisiplinan keagamaan siswa, sebagai berikut: “Agar kami memiliki
akhlak yang baik sesuai ajaran Islam dan bisa disiplin dalam beribadah dan suka
membaca dan menghafal Al-Quran”.133
Ibu Mustabsiroh menjelaskankan, sebagai berikut: “Tujuannya yang jelas agar anak
itu selalu disiplin dalam mengerjakan ibadahnya. Dan agar juga anak selalu gemar untuk
membaca Al-Quran dan menghafalnya”.134
Dalam membimbing siswa sudah tentu terdapat faktor penghambat serta
pendukungnya. Faktor pendukungnya adaya hubungan yang baik antara lembaga
sekolahan dengan yayasan pondok pesantren subulus syafi’in untuk mendidik siswa
sedangkan faktor penghambatnya kondisi latar belakang siswa yang heterogen, yang
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berasal dari berbagai lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Hal tersebut disampaikan
oleh Ibu Lestari, S.Pd sebagai berikut: “Faktor pendukungnya adanya ikatan atau
hubungan sekolah dengan yayasan pondok pesantren subulus syafi’in dalam hal mendidik
siswa. Sedangkan faktor penghambatnya itu kondisi siswa yang beragam, mereka datang
dari berbagai macam lingkungan, baik keluarga maupun masyarakat”.135
Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Charisma Wahyu Utami, S.Pd sebagai
berikut:
Faktor pendukungnya karena adanya siswa yang berasal dari pondok yayasan itu sendiri dan juga
adanya hubungan yang baik antara sekolahan dengan yayasan pondok pesantren subulus syafi’in
sehingga saling melengkapai ketika membimbinngya sehingga anak-anak lebih mudah dibimbing
apabila terbiasa dari kecil. Sedangkan faktor penghambatnya tidak semua orang tua siswa
melanjutkan aturan tertib dan disiplin beribadah dirumah sehingga anak-anak berkembangnya
kurang maksimal136

Bapak Fendi Utomo, S.Pd menambahkan sebagai berikut:
Faktor pendukungnya karena siswa disini hampir 80% berasal dari yayasan pondok pesantren
subulus syafi’in dan adanya koordinasi antara sekolahan dengan pondok yang baik. Sedangkan
faktor penghambatnya siswa yang berasal dari lulusan sekolah negeri yang kepribadiannya kurang
baik masih terbawa dan juga adanya pengaruh pergaulan teman maupun lingkungan masyarakat bagi
siswa yang tidak mondok khususnya ketika suruh menghafal merasa malas 137

Ibu Mustabsiroh juga menjelaskankan, sebagai berikut:
Tentunya kalau untuk faktor pendukungnya yaitu adanya kerjasama baik dari lembaga sekolahan,
yayasan pondok pesantren subulus syafi’in dan wali murid untuk selalu meningkatkan program
keagamaan yang sudah menjadi program sekolahan ini. Kalu untuk faktor penghambatnya
khususnya dalam menghafal Al-Quran itu siswa kurang mengulang-ngulang lagi kalau dirumah
karena anak lebih suka bermain hp dan juga dari faktor lingkungan pergaulan siswa dirumah 138

Setiap hambatan pasti terdapat solusi untuk mengatasinya. Solusi dalam mengatasi
hambatan tersebut disampaikan oleh Bapak Fendi Utomo, S.Pd sebagai berikut:
Tentunya dengan adanya bimbingan personal bagi siswa yang bermasah dan sudah saya tekankan
kepada bapak ibu guru ketika membimbing jadikan mereka sebagai teman mereka biar mereka lebih
ringan dalam menyampaikan permasalahanya. Nah untuk terkait tentang program Tahfid Al-Quran
yang jelas setiap minggu 2 kali siswa wajib menyetorkan hafalannya minimal 2 ayat dan bagi siswa
yang belum hafal maka hari itu juga harus dihafalkan ditempat 139
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Selain itu dari Ibu Lestari, S.Pd menambahkan sebagai berikut: “Caranya yaitu
dengan melakukan pendekatan individu kepada peserta didik jadi bimbingan yang saya
berikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan tepat”.140
Sedangkan Ibu Charisma Wahyu Utami, S.Pd menyatakan: ”Tentunya dengan
adanya bimbingan personal itu tadi dan juga memberikan pengertian pada wali murid
bahwa tugas membimbing untuk guru selesai di sekolahan dan harus dilanjutkan dirumah
oleh orang tua”.141
Ibu Mustabsiroh juga menjelaskankan, sebagai berikut: “Caranya dengan selalu
memberikan arahan dan bimbingan ke siswa dan juga adanya hubungan yang baik
dengan para wali murid agar orang tua dirumah juga ikut membimbing anaknya untuk
selalu menanamkan kedisiplin dalam beribadah serta juga menghafalkan Al-Quran”.142
Diskripsi hasil wawancara diatas mengenai peran guru sebagai pembimbing dalam
meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa dapat disimpulkan, bahwa bimbingan yang
diberikan guru berupa keteladanan, pemberian reward, serta mengajarkan ke hal-hal yang
baik dengan bentuk bimbingan privat maupun kelompok. Tujuan guru membimbing agar
menjadi siswa yang disiplin dalam beribadah dan gemar menghafal AL-Quran. Untuk
faktor pendukungnya berupa kerjasama antara sekolah dengan yayasan pondok pesantren
subulus syafi’in serta wali murid sedangkan faktor penghambatnya kondisi siswa yang
beragam. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan pendekatan ke
siswa serta memberikan arahan ke wali murid untuk juga ikut membimbing anknya
ketika dirumah.
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3. Peran Guru sebagai Evaluator dalam Meningkatkan Kedisiplinan Keagamaan
Siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan
Evaluasi merupakan proses penlilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh
pihak terdidik maupun oleh pendidik. Tidak ada proses pembelajaran tanpa penilaian,
karena penilaian merupakan proses menetapkan hasil kualitas belajar, atau proses
menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peerta didik. Dengan penilaian
guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap
pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar.
Jadi, jelaslah bahwa guru hendaknya mampu dan terampil melaksanakan penilaian
karena dengan penilaian, guru dapat mengetahui prestasi yang dicapai oleh siswa setelah
ia

melaksanakan

proses

belajar.

Banyak

cara

yang

dilakukan

guru

dalam

melaksaksanakan evaluasi atau penilaian dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan
siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Charisma Wahyu Utami, S.Pd sebagai
berikut: “Evaluasinya yaitu dengan cara melihat kondisi pelaksanaan ibadah masingmasing siswa serta memeriksa keadaan masjid dan kelas saat siswa diwajibkan
beribadah”.143
Ketika para siswa SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah melaksanakan Shalat
Dhuha berjamaah sebagain guru ada yang mengecek kelas-kelas untuk melihat apakah
semua siswa sudah ke masjid setelah itu guru pun juga mengecek keadaan masjid apakah
para siswa juga sudah siap untuk melaksanakan shalat Dhuha berjamaah. Kegiatan
tersebut juga dilakukan guru saat pelaksanaan Shalat Dhuhur berjamaah.144
Selain itu dari Bapak Fendi Utomo, S.Pd menambahkan sebagai berikut:
Tentunya dengan cara melihat tujuan yang ingin dicapai dari progam keagaman tersebut apakah
sudah tercapai sesuai yang diinginkan. Kalau untuk program tahfidnya sudah saya berikan buku
penilaian yang saya berikan kepada guru tahfidnya dan setiap satu bulan sekali harus melaporkan
hasil catatan perkembangan siswa tersebut kepada saya dan kita langsung tidak lanjuti dari catatan
keseharian tersebut145
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Ibu Mustabsiroh, S.Pd menambahkan sebagai berikut:
Kalau untuk evaluasi progam keagamaan yang sudah menjadi rutinitas sekolah ini yaitu Shalat
Dhuha dan Dzuhur berjamaah pihak guru tinggal mengecek kelas dan masjid apakah anak-anak
semuanya sudah ke masjid untuk mengerjakan ibadah tersebut. Kalau untuk evaluasi tahfidnya
berupa tes lisan satu persatu menghadap saya dan saya beri nilai tiap individu sejauh mana anak
dalam meghafalnya146

Adapun tujuan guru memberikan evaluasi dalam meningkatkanan kedisiplinan
keagamaan siswa untuk mengetahui hasil bimbingan guru maupun untuk mengetahui
perkembangan dari siswa.Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Charisma Wahyu Utami,
S.Pd sebagai berikut: “Tujuannya untuk mengetahui hasil dari bimbingan yang telah
dilaksanakan apakah sudah mencapai target atau masih perlu peningkatan”.147
Sedangkan menurut Bapak Fendi Utomo, S.Pd tujuan guru memberikan evaluasi
dalam meningkatkan kedisiplinana kegamaan siswa adalah sebagai berikut: “Yang jelas
tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk mengetahui perkembangan dari anak-anak
ataupun untuk mengetahui program kedepannya harus seperti apa untuk pengembangan
program selanjutnya”.148
Ibu Mustabsiroh, S.Pd menambahkan sebagai berikut: “Tentunya agar program
keagamaan sekolah ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib sesuai tujuan yang
diinginkan dari sekolah ini”.149
Tentunya dalam mengevaluasi siswa dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan
ada faktor pendukung maupun penghambatnya. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu
Charisma Wahyu Utami, S.Pd sebagai berikut: “Faktor pendukungnya berupa peraturan
sekolah, tatatertib, dan bimbingan bapak ibu guru. Sedangkan faktor penghambatnya
yaitu bimbingan orang tua masalah keagamaan yang kurang ketika dirumah”.150
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Selain itu dari Bapak Fendi Utomo, S.Pd menambahkan sebagai berikut: “Faktor
pendukunngya adanya kerjasama antara guru untuk saling memberikan penialaian kepada
siswa. Sedangkan faktor penghambatnya kurangnya dukungan dan pengawasan dari
orang tua bagi siswa yang tidak mondok di pondok pesantren subulus syafi’in”.151
Ibu Mustabsiroh, S.Pd menambahkan sebagai berikut: “Kalau masalah faktor
pendukungnya yaitu adanya kerjasma antara guru dalam mengevaluasi dalam program
keagamaaan sekolah ini kalau faktor penghambatnya ya karena anak-anak itu masih usia
remaja tentunya kondisi psikis siwa berbeda-beda sehingga ketika waktunya setoran ada
sebagian siswa belum juga hafal.152
Solusi dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan adanya musyawarah
antara semua guru maupun dengan wali murid. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu
Charisma Wahyu Utami, S.Pd sebagai berikut: “Adanya musyawarah dengan bapak ibu
guru dan memberikan pengertian pada orang tua dan juga memberikan bimbingan lebih
lagi untuk siswa”.153
Bapak Fendi Utomo, S.Pd menambahkan sebagai berikut:
Tentunya untuk mengatasi masalah tersebut adanya musywarah dengan semua guru dan juga wali
murid yang mana setiap satu semester sekali lembaga sekolahan mengundang seluruh wali murid
ketika penerimaan raport dalam artian selain untuk silaturrahmi juga membicarakan untuk
perkembangan anak-anak dan juga program sekolahan yang sudah terlaksana maupun yang akan
terlaksana wali murid bisa memberikan masukan154

Ibu Mustabsiroh, S.Pd menambahkan sebagai berikut: Tentunya melalui
pendekatan ke siswa dan sebisa mungkin selalu rutin memberikan arahan ke siswa berupa
motivasi, bimbingan serta fasilitas yang bisa mendorong siswa untuk meningkatkan
semangat siswa dalam menghafal Al-Quran tentunya juga melibatkan peran orang tua
juga mas “.155
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Tentunya ketika evaluasi sudah dilaksanakan dan mendapatkan hasil dari evaluasi
tersebut maka perlu adanya rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Hal tersebut
disampaikan oleh Ibu Charisma Wahyu Utami, S.Pd sebagai berikut: “Menetukan
program bimbingan yang baru atau memperbaki dan meningkatkan pelaksanaan
bimbingan kepada siswa agar potensi yang dimiliki siswa bisa berkembang secara
maksimal”.156
Selain itu dari Bapak Fendi Utomo, S.Pd menambahkan sebagai berikut: “Tentunya
rencana tindak lanjutnya berupa pemberian bimbingan, motivasi kepada siswa yang lebih
baik lagi agar mereka selalu terbiasa disiplin baik disiplin dalam program keagamaannya
maupun disiplin dalam belajaranya. Sehingga potensi atau bakat mereka bisa berkembang
disekolahan ini”.157
Ibu Mustabsiroh, S.Pd menambahkan sebagai berikut: “Tindak lanjutnya bisa
berupa pemberian sanksi bagi siswa yang tidak mengikuti Shalat Dhuha dan Dzuhur
secara berjamaah atau yang tidak setoran hafalan. Kalau untuk tahfidnya bisa
memberikan metode yang menarik lagi agar siswa ketika diajak untuk menghafalnya
tidak merasa bosan”.158
Diskripsi hasil wawancara diatas mengenai peran guru sebagai evaluator dalam
meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa disimpulkan, bahwa guru mengevaluasi
dengan cara mengontrol kelas ketika waktunya beribadah kalau untuk tahfidnya dengan
setoran hafalan masing-masing siswa. Tujuan dari evaluasi ini untuk mengetahui sejauh
mana program dari sekolah ini apakah sudah tercapai tujuan yang diinginkan. Faktor
pendukungnya adanya kerjasama antar pihak guru dan faktor penghambatnya kondisi
psikis siswa yang terkadang malas. Solusinya dengan melakukan pendekatan ke siswa
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dan tidak lanjtnya hasil evaluasi tersebut dengan pemberian sanksi dan menetukan
metode yang menarik untuk program tahfidanya.
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BAB V
PEMBAHASAN

A. Analisis Data tentang Peran Guru Sebagai Motivator dalam Meningkatkan
Kedisiplinan Keagamaan Siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah
Kawedanan Magetan
Guru harus senantiasa memiliki motivasi yang kuat dalam mewujudkan perilaku
keguruannya. Melalui motivasi yang kuat, maka guru akan berperilaku lebih baik,
sehingga dapat membantu proses perkembangan siswa. Manusia akan merasakan
kepuasan dan kebahagiaan apabila kebutuhan terpenuhi, namun akan kecewa apabila
mengalami kegagalan kebutuhan-kebutuhan itu akan memotivasi manusia untuk
berperilaku.159
Guru sebagai motivator seharusnya dapat meningkatkan semangat dan gairah
belajar yang tinggi. Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah
seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehinngga
dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. Untuk mengembangkan motivasi yang baik
pada anak didik kita, di samping kita harus menjauhkan saran-aran yang negatif yang
dilarang oleh agama, yang lebih penting adalah membina pribadi anak didik agar dalam
diri anak-anak terbentuk adanya motif-motif nyang mulia, luhur, dan dapat diterima
masyarakat.160 Peran guru dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa ialah
dengan cara mulai dari memberikan nasehat, memberikan contoh langsung, memberikan
pendekatan kepada anak-anak dan juga memeberikan wawasan tentang pendidikan
Agama Islam kepada siswa. Guru memberikan motivasi dengan tujuan untuk
mengembangkan potensi siswa dalam hal menghafal Al-Quran, dan juga agar siswa di
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SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan terbiasa disiplin
melaksanakan ibadah wajib dan sunnah sehingga bisa berguna bagi kehidupan mereka.
Tidak hanya itu, guru di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan
Magetan juga memotivasi siswa-siswinya dengan cara mengingatkan, menasihati dan
memberikan dorongan untuk semangat kepada siswa untuk melakukan kegiatan
keagaaman yang sudah menjadi program sekolah mulai dari Shalat Dhuha dan Dzuhur
secara berjamaah, sebelum KBM membaca Al-Quran dan juga untuk menghafal AlQuran biar anak-anak terbiasa melakukan hal tersebut tanpa adanya paksaan. Disamping
itu guru SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan memotivasi siswasiswinya agar Agar siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan
Magetan bisa tahu kegunaan dan pentingnya dari kedisiplinaan keagamaan dan siswa bisa
membedakan antara yang baik dan salah dalam pergaulan hidup. Karena disiplin adalah
suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian prilaku yang
menunjukkan

nilai-nilai

ketaatan,

kepatuhan,

kesetiaan,

keteraturan

dan

atau

ketertiban.161 Islam mengajarkan agar benar-benar memerhatikan dan mengaplikasikan
nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas
kehidupan masyarakat yang lebih baik.162
Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi belajar adalah untuk
menggerakan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk
melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Bagi
seorang guru, tujuan motivasi ialah untuk menggerakkan pegawainya atau bawahan
dalam usaha meningkatkat prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai
dengan yang diharapkan dan ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Sebagai contoh
seorang guru memberikan pujian kepada seseorang siswa yang maju kedepan kelas dan
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dapat mengerjakan tugas didepan kelas. Dengan pujian itu, dari dalam diri anak tersebut
timbul rasa percaya pada diri sendiri, disamping itu timbul keberaniannya. Sehingga ia
tidak takut atau malu lagi jika disuruh maju kedepan kelas 163
Dalam memberi motivasi kepada siswa sudah tentu terdapat faktor penghambat
serta pendukungnya. Faktor penghambat tersebut adalah keadaan peserta didik yang
heterogen, yang berasal dari berbagai lingkungan keluarga yang berbeda-beda dan juga
asal lulusan sekolah mereka. Sehingga Untuk faktor pendukungnya adanya hubungan
antara pondok dengan sekolahan ini karena sekolahan ini berada di naungan pondok juga
mas selain itu juga adanya kerjasama antara bapak ibu guru maupun ustadz-ustadzah
yang ada di pondok.Sedangkan Untuk faktor penghambatnya: ya, siswa yang berasal dari
background keluarga yang berbedabeda. Ada yang berasal dari kalangan keluarga yang
Agama Islamnya sudah baik dan ada yang berasal dari keluarga yang Agama Islamnya
kurang baik
Setiap hambatan pasti terdapat solusi untuk mengatasinya. Solusi dalam mengatasi
hambatan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan individu kepada peserta didik
sehingga pemberian motivasi yang diberikan guru ke siswa sampaikan dengan kebutuhan
siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan. Disamping itu juga dengan
memberikan pendekatan personal pada anak-anak yang dirasa kurang tertib dan juga
memberikan peringatan sebagai tindakan awal dan sanksi sebagai tindakan akhir. Kita
sebagai pendidik tetap harus mendukung apa yang terbaik buat anak didik kita supaya
mereka selalu ingat bahwa disiplin itu penting. E Mulyasa mengungkapkan bahwa, “guru
sebagai motivator hendaknya guru bertanggung jawab mengarahkan pada yang baik,
harus menjadi contoh, sabar, dan penuh pengertian. Guru harus mampu menumbuhkan
disiplin dalam diri (self dicipline). Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu
melakukan tiga hal sebagai berikut: 1) Membantu peserta didik mengembangkan pola
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prilaku untuk dirinya; 2) Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya; 3)
Menggunakan pelaksanan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin.164
Menurut Vroom dan John P. Cambel, Motivasi mengandung tiga komponen pokok,
yaitu:

165

1) Menggerakkan, berarti menimbulkan kekuatan pada individu, memimpin

seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu; 2) Mengarahkan, menyalurkan tingkah
laku individu diarahkan keppada sesuatu; 3) Menjaga dan menompang tinglah laku.
B. Analisis Data tentang Peran Guru Sebagai Pembimbing dalam Meningkatkan
Kedisiplinan Keagamaan Siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah
Kawedanan Magetan
Peran guru sebagai pembimbing guru harus bisa memahami masing-masing anak
didik dengan sebaik-baiknya. Dalam bimbingan ini guru menyatu dalam jiwa siswanya.
Guru tidak boleh egois, serta memaksakan kehendak agar pengajaran cepat selesai. Akan
tetapi, guru dituntut untuk menghargai kemampuan siswa dengan tidak melakukan
batasan waktu pula.166 Bimbingan guru yang ia lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan
kegamaan siswa ialah dengan cara melalui keteladanan, pemberian nasehat dan kata-kata
seperti, bahwa hidup hanya sekali maka harus selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan
dan keimanan kita kepada Allah agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat,
melalui pemberian reward, melalui penerapan sanksi dan peringatan, melalui pendekatan
personal pada anak dan memerikan contoh sebagai media persuasive bagi anak-anak, dan
juga ikut beperan serta mengikuti kegiatan keagamaan yang sudah menjadi program
sekolah di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan sehingga bapak
dan ibu guru ikut mendampinginya.
Guru sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada
siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa baik meliputi
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aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor serta memberikan kecakapan hidup baik
akademik, vokasional, sosial, maupun spiritual. Peran guru yang tak kalah penting dari
semua peranan adalah pembimbing, peranan ini harus lebih dipentingkan, karena
kehadiran guru disekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa
susila yang cakap tanpa bimbingan anak didik akan mengalami kesulitan dalam
menghadapi perkembangan dirinya.167
Sebagai pembimbing guru harus bisa berupaya untuk membimbing dan
mengarahkan perilaku peserta didik ke arah yang positif, dan menunjukkan pembelajara.
Hal tersebut sesuai hasil deskripsi data bahwa guru di SMP Islam Excellent Hidayatul
Ummah Kawedanan Magetan memberikan bimbingan dengan tujuan agar siswa terbiasa
disiplin dalam keagamaannya sehingga menjadi anak yang shaleh dan shalehah yang
berbakti kepada kedua orang tua, agama, seta siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul
Ummah Kawedanan Magetan bisa mengetahui langkah dalam pergaulannya yang baik.
Dan juga siswa bisa faham juga mengetahui Agama Islam yang dijadikan aturan atau
pokok ajaran untuk hidup mereka, dan juga biar nantinya siswa terbiasa ringan
melakukan kegiatan kegiatan keagamaan yang sudah terbiasa dilakukan disekolah mulai
dari Shalat Dhuha dan Dzuhur secara berjamaah, menghafal serta membaca Al-Quran
setiap paginya. Denganh tujuan utamanya mendapat ridha Allah ketika sudah mendapat
ridha Allah maka akan bahagia dunia akhirat.
Dalam membimbing siswa sudah tentu terdapat faktor penghambat serta
pendukungnya. Faktor pendukungnya adaya hubungan yang baik antara lembaga sekolah
dengan pondok pondok pesantren Subulus Syafi’in dan juga para wali murid untuk selalu
meningkatkan program keagamaan yang sudah menjadi program sekolahan ini.
Sedangkan faktor penghambatnya kondisi latar belakang siswa yang heterogen, yang
berasal dari berbagai lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Setiap hambatan pasti
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terdapat solusi untuk mengatasinya. Solusi dalam mengatasi hambatan tersebutt caranya
dengan selalu memberikan arahan dan bimbingan ke siswa dan juga adanya hubungan
yang baik dengan para wali murid agar orang tua dirumah juga ikut membimbing
anaknya untuk selalu menanamkan kedisiplin dalam beribadah serta juga menghafalkan
Al-Quran. Karena pembimbing bukan hanya guru tetapi orangtua juga ikut membimbing
anak ketika di rumah. Jadi pada intinya guru dan orangtua bekerja sama untuk
memberikan bimbingan dengan baik. Lingkungan keluarga sangat penting terhadap
perilaku sesorang termasuk tingkat kedisiplinannya. Karena kuarga disini merupakan
lingkungan yang paling dekat pada diri seseorang dan tempat pertama kali seseorang
berinteraksi.
Di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan setiap guru
memberikan bentuk bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik bentuk
bimbingan yang diiberikan berupa bimbingan privat dan bimbingan bersama. Guru di
SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan bisa mengingatkan dan
mengarahkan ke hal yang baik. Misalnya dalam hal keagamaan untuk selalu disiplin
dalam mengerjakan Shalat Dhuha dan Dzuhur berjamaah, membaca dan menghafal AlQuran setelah itu siswa diberi pengertian dari keuntungan mengerjakan hal tersebut yang
nantinya siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan juga
terbiasa mengerjakannya dirumah.
Dalam membimbing guru harus mampu menyampaikan atau mentransfer bahan ajar
yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan menggunakan strategi dan
metode mengajar yang sesuai dengn perbedaan individual siswa. Karena tugas seorang
guru dalam membimbing meliputi; 1) Memberikan petunjuk atau bimbingan tentang gaya
pembelajaran siswa; 2) Mencari kekuatan atau kelemahan siswa;3) Memberikan
pelatihan; 4) Memberikan penghargaan kepada siswa; 5) Mengenal permasalahan yang
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dihadapi siswa dn menemukan cara pemecahannya; 6) Membantu siswa untuk
menemukan bakat dan minat siswa (karier di masa depan).168
Dalam memberikan bimbingan kepada siswa agar meningkat kedisiplinan dalam
keagamaannya guru di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan
selain memberikan motivasi dan bimbingan secara personal maupun bimbingan secara
bersama-sama juga memberikan contoh teladan langsung kepada siswa agar mereka juga
mengikuti apa yang dilakukan olehnya, misalnya ketika siswa di SMP Islam Excellent
Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan melakukan Shalat Dhuha dan Dzuhur berjamaah
bapak ibu guru juga ikut dan juga mengontrol siswa yang tidak mengikuti kegiatan
tersebut, membaca Al-Quran bersama siswa sebelum KBM dimulai. Seorang guru adalah
sumber keteladanan. Sebuah pribadi yang penuh dengan contoh dan keteladanan bagi
muridnya. Guru merupakan sumber kebenaran, ilmu dan kebajikan di lingkungan
sekolah. Seorang murid mendambakan guru yang benar-benar bisa diteladani dan tidak
cacat moral setitikpun. Murid semakin kritis dalam bersikap, mereka tidak segera
memprotes gurunya jika sikap dan perilaku guru dinilai tidak bertentangan dengan
ucapannya.169 Menurut falsafah jawa, kata guru berasal dari kalimat “bisa digugu
(dipercaya) dan ditiru (contoh). Jadi, orang yang menjadi guru adalah orang yang bisa
dipercaya dan ditiru tingkah lakunya dan layak ditiru adalah modal utama bagi siapa saja
yang ingin berkepribadian unggul. Terlebih bagi seorang guru yang memang
pekerjaannya menidik para siswa agar pandai dibidang ilmu pengetahuan dan mempunyai
kepribadian yang luhur.170
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C. Analisis Data tentang Peran Guru Sebagai Evaluator dalam Meningkatkan
Kedisiplinan Keagamaan Siswa di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah
Kawedanan Magetan
Evaluasi merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai dimana
pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil
sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian
tujuan pndidikan. Sebagai pelaksana dan perancang program, guru memerlukan balikan
tentang efektifitas programnya agar bisa menentukan apakah program yang direncanakan
dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Perlu diingat bahwa penillaian bukan
merupakan tujuan, melainkan alat untuk mecapai tujuan.171
Evaluasi yang dilakukan guru di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah
Kawedanan Magetan untuk meningkatkan kedisiplinan keagaman siswa ialah dengan
cara melihat tujuan yang ingin dicapai dari progam keagaman tersebut apakah sudah
tercapai sesuai yang diinginkan dan juga bisa melihat melihat grafik pelaksanaan ibadah
masing-masing siswa dan juga memeriksa keadaan masjid dan kelas saat siswa
diwajibkan beribadah dalam kesehariannya. Evaluasi hendaknya dilakukan secara
maksimal mungkin dalam suatu kegiatan. Hal ini dianjurkan karena untuk mendapatkan
informasi yang banyak tentang kegiatan siswa di kelas maupun di luar kelas dan
kemudian digunakan untuk menialai tingkat keterlaksanaan program seperti yang
direncanakan.172
Tujuan guru SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan
memberikan evaluasi dalam meningkatkanan kedisiplinan keagamaan siswa adalah untuk
mengetahui hasil bimbingan guru di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan
Magetan maupun untuk mengetahui perkembangan siswa SMP Islam Excellent Hidayatul
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Ummah Kawedanan Magetan ataupun untuk mengetahui program kedepannya harus
seperti apa untuk pengembangan program selanjutnya dan juga agar program keagamaan
di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan bisa berjalan dengan
lancar dan tertib sesuai visi, misi dan tujuan SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah
Kawedanan Magetan.
Tentunya dalam mengevaluasi siswa dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan
ada faktor pendukung mapoun penghambatnya. Faktor pendukungnya berupa peraturan
sekolah, tatatertib, dan bimbingan bapak ibu guru. Sedangkan faktor penghambatnya
yaitu bimbingan orang tua masalah keagamaan yang kurang ketika dirumah. Solusi dalam
mengatasi hambatan tersebut adalah dengan adanya musywarah dengan semua guru dan
juga wali murid yang mana setiap satu semester sekali lembaga sekolahan SMP Islam
Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan mengundang seluruh wali murid
ketika penerimaan raport dalam artian selain untuk silaturrahmi juga membicarakan
untuk perkembangan anak-anak dan juga program sekolahan yang sudah terlaksana
maupun yang akan terlaksana wali murid bisa memberikan masukan atu usulan.
Dalam kajian teori sebelumnya telah dijelaskan bahwa, evaluasi merupakan
aktivitas untuk meneliti dan mengetahui samoai dimana pelaksanaan yang dilakukan
dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program
yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Dengan mengetahui
kekurangan serta kemancetan yang diperoleh dari tindakan evaluasi itu, maka selanjutnya
bisa diusahakan solusi untuk memperbaikinya.173 Tentunya ketika evaluasi sudah
dilaksanakan dan mendapatkan hasil dari evaluasi tersebut maka perlu adanya rencana
tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut seperti yang disampaikan guru di SMP Islam
Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan yaitu tindak lanjutnya dengan
menetukan program bimbingan yang baru atau memperbaki dan meningkatkan
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pelaksanaan bimbingan kepada siswa agar potensi yang dimiliki siswa bisa berkembang
secara maksimal. Adapun fungsi guru sebagai evaluator adalah; 1) Menyusun instrument
penilaian ; 2) Melaksanakan penilaian dalam berbagai bentuk dan jenis penilaian; 3)
Menilai pekerjaan siswa. Dengan tugas pokoknya yaitu; 1) Menyusun tes dan instrument
penilaian yang efektif; 2) Melaksanakan penilaian terhadap siswa secara objektif; 3)
Mengadakan pembelajaran remedial; 4) Mengadakan pengayaan dalam pembelajaran.174
Seorang guru dapat dikatakan berhasil dalam memberikan pembelajaran apabila
telah terjadi perubahan tingkah laku siswa atau pengetahuan siswa ke arah yang lebih
positif atau lebih baik. Oleh karena itu, guru memiliki andil yang sangat besar dalam
keberhasilan siswanya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seorang guru mengevaluasi
siswanya dengan cara yang baik dan objektif. Sesuai dengan salah satu peran guru yang
disebutkan bahwa guru merupakan evaluator artinya, untuk mengetahui sejauh mana
proses belajar dilakukan selain itu guru harus dapat mengoreksi apakah cara
pembelajarannya itu harus diperbaiki atau dipertahankan. Pentingnya evaluasi bagi guru
bertujuan untuk; 1) Menggambarkan kemampuan belajar siswa; 2) Mengetahui tingkat
keberhasilan proses belajar mengajar; 3) Menentukan tindak lanjut hasil penilaian (akan
diperbaiki atau dipertahankan); 4) Memberikan pertanggungjawaban.175
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa di
SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan siswa adalah dengan
cara memberikan wawasan kepada peserta didik mengenai pendidikan agama Islam
dan juga memberikan pendekatan serta contoh langsung kepada peserta didik. Dengan
tujuan agar mengetahui pentingnya disiplin dalam beribadah. Faktor pendukungnya
adanya kerjasama antar guru, wali murid, sekolah dan yayasan pondok pesantren
subulus syafi’in

sedangkan faktor penghambatnya adanya kondisi psikis siswa,

bedanya asal lulusan sekolah siswa dan lingkungan pergaulan siswa. Solusi untuk
mengatasinya dengan adanya bimbingan, motivasi yang rutin diberikan ke siswa serta
adanya musyawarah antar guru dengan wali murid dalam mendidiknya.
2. Peran guru sebagai pembimbing dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa
di SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan adalah dengan cara
pemberian bimbingan personal maupun bersama dan juga melalui nasehat serta
keteladanan kepada peserta didik. Tujuan guru membimbing agar menjadi siswa yang
disiplin dalam beribadah dan gemar menghafal Al-Quran. Untuk faktor pendukungnya
berupa kerjasama antara sekolah dengan yayasan pondok pesantren subulus syafi’in
serta wali murid sedangkan faktor penghambatnya kondisi siswa yang beragam. Solusi
untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan pendekatan ke siswa serta
memberikan arahan ke wali murid untuk juga ikut membimbing anaknya ketika
dirumah.
3. Peran guru sebagai evaluator dalam meningkatkan kedisiplinan keagamaan siswa di
SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan adalah dengan cara
melihat grafik pelaksanaan ibadah masing-masing siswa dan juga memeriksa keadaan
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masjid dan kelas saat siswa diwajibkan beribadah. Tujuan dari evaluasi ini untuk
mengetahui sejauh mana program dari sekolah ini apakah sudah tercapai tujuan yang
tentukan. Faktor pendukungnya adanya kerjasama antar pihak guru dan faktor
penghambatnya kondisi psikis siswa yang terkadang malas. Solusinya dengan
melakukan pendekatan ke siswa dan tidak lanjtmya hasil evaluasi tersebut dengan
pemberian sanksi bagi siswa yang tidak tertib dan menentukan metode yang menarik
untuk program tahfidnya agar siswa tidak merasa bosan ketika menghafal Al-Quran.
B. Saran
1. Bagi guru SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Kawedanan Magetan ditingkan
lagi dalam memberikan motivasi, bimbingan dan evaluasi dalam meningkatkan
kedisiplinana keagamaan siswa.
2. Bagi siswa terus disiplin dalam menjalankan kegiatan keagamaan siswa agar nantinya
bisa bermanfaat untuk kalian semua.

