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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Disiplin merupakan suatu alat pendidikan yang sangat efektif, sehingga 

dengan adanya disiplin tersebut proses belajar mengajar berjalan dengan baik 

dan lancar, tanpa adanya gangguan dan hambatan. Dengan disiplin hal-hal 

yang memungkinkan dapat menganggu atau menghambat kelancaran proses 

belajar mengajar dapat diatasi. Dapat dipahami juga bahwa disiplin siswa 

adalah kepatuhan dan ketundukan siswa dalam hal mematuhi segala peraturan 

yang ditetapkan sekolah. Dengan adanya peraturan yang ditetapkan oleh 

sekolah siswa secara tidak langsung bersedia untuk tunduk dan patuh terhadap 

peraturan tersebut, dengan demikian dapat mengontrol tingkah laku dari para 

siswa tersebut supaya dapat belajar dengan baik.  

SMK  Muhammadiyah  Delanggu  merupakan pendidikan formal 

kejuruan yang ada di daerah Delanggu yang sangat menjunjung tinggi nilai 

kedisiplinan belajar. Guru di sekolah ini memiliki peranan yang penting dalam 

meningkatkan kedisiplinan belajar kepada pada siswanya. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di SMK Muhammadiyah  

Delanggu, kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah terbilang kurang. Seperti 

tidak mengerjakan tugas, terlambat masuk kelas, tidak masuk tanpa keterangan. 

Hal ini menuntut pihak sekolah yaitu guru Pendidikan Agama Islam untuk 
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menindak lanjutinya dengan pemberian motivasi dan hukuman yang mampu  

mendisiplinkan siswa. 

Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam  harus berperan aktif 

dan menempatkan diri sebagai tenaga professional untuk meningkatkan 

kedisiplinan belajar siswa.1 Salah satu peran yang dilaksanakan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam adalah menjadi seorang tauladan dan pembimbing. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Guru PAI dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Belajar Siswa di SMK Muhammadiyah Delanggu Tahun Pelajaran 

2014/2015” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan  masalah 

sebagai berikut:   

1. Bagaimana bentuk kedisiplinan belajar siswa di SMK Muhammadiyah 

Delanggu? 

2. Bagaimana peran guru PAI dalam meningkatkan kedisiplinan belajar di 

SMK Muhammadiyah Delanggu? 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 123. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan utama yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: 

a. Bentuk kedisiplinan belajar siswa di SMK Muhammadiyah Delanggu. 

b. Peran guru PAI dalam meningkatkan kedisiplinan belajar di SMK 

Muhammadiyah Delanggu. 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan:  

a. Manfaat penelitian secara teoritis adalah dapat menambah wacana 

keilmuan dalam pendidikan, dan diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang sama. 

b. Manfaat penelitian secara praktis adalah dapat memberikan masukan 

bagi SMK Muhammadiyah Delanggu, dan sebagai rujukan bagi peneliti 

selanjutnya. 

 


