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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kedisiplinan belajar siswa di SMK 

Muhammadiyah Delanggu dan untuk mendeskripsikan peran guru PAI dalam meningkatkan 

kedisiplinan belajar siswa. Metode penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa kedisiplinan belajar Di SMK Muhammadiyah Delanggu disiplin siswa 

tentang memanfaatkan waktu belajar dinilai masih kurang,  terbukti dengan masih banyaknya 

siswa yang sering terlambat masuk ke sekolah , masih terdapat siswa yang terlambat masuk kelas 

terutama setelah mata pelajaran pendidikan olahraga dan setelah istirahat. Selain itu, siswa juga 

sering terlambat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Dalam hal menjaga kebersihan 

tempat belajar, bahwa siswa di sini tergolong baik. Siswa selalu menyapu kelasnya jika sudah 

terlihat kotor. Dalam hal menaati peraturan di sekolah, bahwa ternyata masih banyak siswa yang 

melanggar peraturan sekolah, seperti siswa yang terlambat masuk sekolah, tidak mengikuti 

kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah, tidak rapi dalam berpakaian, rambut yang tidak rapi, dan 

siswa yang sering membolos  

Peran guru PAI dalam meningkatkan kedisiplinan belajar, (1) Sebagai pembimbing, guru 

SMK Muhammadiyah Delangu selalu memberi arahan kepada siswa untuk selalu disiplin dan 

menaati peraturan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. (2) Peran guru sebagai teladan adalah 

guru  di SMK ini selalu mengajarkan siswa untuk selalu disiplin, contohnya guru PAI selalu 

memberi contoh kepada siswa untuk tepat waktu dalam masuk ke sekolah maupun masuk ke 

kelas, selain itu guru PAI selalu memberi contoh kepada ssiswa untuk membuang sampah pada 

tempatnya. (3) Peran guru sebagai motivator adalah mereka selalu memberi dorongan kepada 

siswa untuk selalu disiplin. Wujud dorongan yang mereka berikan yaitu dengan menceritakan 

bahwa banyak kakak kelas mereka yang sukses karena mereka selalu disiplin dalam belajar. 
 

 

 

 

Kata Kunci : Peran Guru, Kedisiplinan Belajar 
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PENDAHULUAN 

 

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 

danketundukan 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. 

para guru di sekolah ini memiliki peranan 

yang penting dalam meningkatkan 

kedisiplinan belajar kepada pada siswanya. 

Dari hasil pengamatan yang terjadi 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 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. 

                                                           
1
 Sardiman AM. “interaksi dan motivasi belajar 

(jakarta:rineka cipta). Hlm 123 
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Berdasarkan pemaparan di atas, 

penulis ingin memfokuskan penelitian pada 

(1) Bagaimana kedisiplinan belajar siswa di 

SMK Muhammadiyah Delanggu?  (2) 

Bagaimana peran guru PAI daam 

meningkatkan kedisiplinan belajar di SMK 

Muhammadiyah Delanggu?.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan 

kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian misalnya 

pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.
2
 

Peneliti menggunakan metode 

penulisan kualitatif karena menginginkan 

                                                           
2
 Moleong,2007. Metodologi Pendidikan Kualitatif 

Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.4 

informasi lebih mendalam tentang peran 

guru PAI daam meningkatkan kedisiplinan 

belajar di SMK Muhammadiyah Delanggu 

peran guru PAI daam meningkatkan 

kedisiplinan belajar di SMK Muhammadiyah 

Delanggu tahun ajaran 2014/2015. 

Penelitian ini dilakukan di SMK 

Muhammadiyah Delanggu. Subyek 

penelitian dalam penelitian ini adalah guru 

PAI dan peserta didik SMK Muhammadiyah 

Delanggu. Sedangkan objek penelitian ini 

adalah Peran Guru PAI dalam meningkatkan 

kedisiplinan belajar siswa di SMK 

Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 

2014/2015. 

Penelitian ini menitikberatkan pada 

hasil pengamatan, dokumen dan wawancara 

terhadap informan yang dipilih secara 

purposive. Analisis deduktif digunakan 

untuk menguji teori dengan fakta-fakta yang 

diperoleh di lapangan. 3 

                                                           
3
 Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 54. 
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Adapun sumber data diperoleh dari 

hasil pengamatan dan wawancara terhadap 

guru bimbingan konseling dan peserta didik 

di SMK Muhammadiyah Delanggu.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk Kedisiplinan Belajar Siswa 

SMK Muhammadiyah Delanggu 

1. Disiplin hubungannya dengan waktu 

belajar 

Salah satu masalah yang dihadapi 

seorang pelajar atau siswaadalah kurang 

memiliki keteraturan dan disiplin untuk 

memanfaatkan waktu. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa orang-orang yang sukses 

dalam hidupnya adalah orang-orang yang 

hidup teratur dan disiplin terhadap waktunya. 

Pada bab II hlm.12 telah dijelaskan tentang 

kedisiplinan yang berhubungan dengan 

belajar,  bahwa sebagai pelajar harus bisa 

tepat waktu datang ke sekolah, tepat waktu 

ketika masuk ke dalam kelas, tepat waktu 

dalam menyelesaikan tugas dan juga tidak 

membolos saat pelajaran. Pada bab IV 

hlm.23-24 dari wawancara peneliti dengan 

salah satu guru PAI  ternyata di SMK 

Muhammadiyah delanggu masih banyak 

siswa yang terlambat masuk ke sekolah,  

masih ada siswa yang terlambat masuk ke 

dalam kelas, dan masih terdapat siswa yang 

terlambat dalam mengumpulkan tugasnya. 

Dapat disimpulkan bahwa 

kedisisplinan dalam  menghargai siswa di 

SMK Muhammadiyah Delanggu ternyata 

masih kurang. Ternyata masih banyak siswa 

yang selalu terlambat saat masuk ke kelas 

dan masih ada siswa yang terlambat dalam 

mengumpulkan tugas, baik tugas yang 

dikerjakan disekolah maupu tugas yang 

dikerjakan dirumah. 

2. Disiplin hubungannya dengan tempat 

belajar 

Supaya siswa dapat belajar dengan 

nyaman, tentu membutuhkan tempat belajar 

yang bersih dan rapi. Tempat  belajar yang  

nyaman akan membuat siswa betah dalam 
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belajar. hal tersebut telah diuraikan pada bab 

II hlm.13. Berdasarkan penjelasan pada bab 

IV hlm.24 bahwa siswa keadaan ruang kelas 

dan sekolah sangat bersih, semua siswa 

selalu menjaga kebersihan dan selalu 

membuang sampahpada tempatnya. Jika 

terdapat siswa yang tidak menjaga 

kebersihan kelasnya, guru yang melihat 

kejadian  itu akan menghukumnya. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam 

menjaga kebersihan tempat belajar sangatlah 

baik, Karena siswa sadar bahwa jika 

lingkungan di sekitar mereka bersih, maka  

mereka nyaman untuk belajar.  

3. Disiplin hubungannya dengan norma 

dan peraturan 

Dalam bab II hlm 15 bahwa disiplin 

terhadap tata tertib sangatlah penting untuk 

diterapkan. Sekolah yang tidak memiliki tata 

tertib maka proses belajar mengajar tidak 

akan berjalan dengan lancar sesuai dengan 

rencana. Di SMK Muhammadiyah Delanggu 

tingkat kedisiplinan dalam menaati peraturan 

terbilang kurang. Dalam bab IV hlm.25 

bahwa tata tertib yang sering dilanggar oleh 

siswa adalah siswa sering terlambat masuk 

sekolah, alasan  mereka datang terlambat 

bermacam-macam, ada yang bangun 

kesiangan, ada yang beralasan macet, ada 

yang beralasan terlalu lama menunggu 

kendaraan umum. Selain itu, tata tertib yang 

sering dilanggar siswa adalah  tidak 

mengikuti kegiatan yang diwajibkan sekolah, 

mengganggu kegiatan belajar mengajar , 

rambut tidak rapi dan juga terdapat siswa 

yang sering membolos. 

Dapat disimpulkan bahwa 

kedisiplinan siswa dalam menaati peraturan 

di SMK Muhammadiyah Delanggu sangatlah 

kurang. Siswa masih ada siswa yang 

meninggalkan kegiatan yang diwajibkan 

sekolah. Selain itu masih ada siswa yang 

membolos dan terlambat masuk sekolah. 

B. Peran Guru PAI Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa 
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Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

peran memiliki arti pemain sandiwara, 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. 

Atau dapat diartikan sebagai suatu rangkaian 

harapan dari orang ketika menduduki posisi 

tertentu. Menurut Levinson dalam Soekanto, 

mengatakan  peranan sebagai perilaku 

individu yang penting bagi struktur sosial. 

Berikut ini peran guru PAI dalam 

meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di 

SMK Muhammadiyah Delanggu. 

1. Guru agama sebagai pembimbing atau 

pemberi bimbingan 

Guru agama sebagai pembimbing dan 

pemberi bimbingan adalah dua macam 

peranan yang mengandung banyak 

persamaan dan perbedaan. Keduanya sering 

dilakukan oleh guru yang ingin mendidik 

dan bersikap mengasihi dan mencintai anak 

didiknya. Guru agama harus bisa 

mengarahkan siswanyasupaya mampu 

mengembangkan potensi dalam dirinya dan 

mengarahkan siswanya untuk belajar dengan 

disiplin.  

Peran yang dilakukan guru PAI di 

SMK Muhammadiyah Delanggu dalam 

membimbing siswa adalah dengan 

mengajarkan dan membimbing siswa untuk 

selalu disiplin baik dalam hal belajar atau 

dalam hal lain. Peran lain adalah dengan 

memberi arahan kepada siswa supaya tidak 

melanggar peraturan, jika ada siswa yang 

melanggar peraturan seperti terlambat 

mengerjakan tugas maka guru tidak segan 

member sanksi kepada siswa tersebut. 

 Bimbingan yang dilakukan guru PAI 

ternyata mampu meningkatkan kedisiplinan 

siswa. Jadi apa yang dilakukan guru telah 

sesuai dengan teori. 

2. Guru agama sebagai contoh atau 

tauladan 

Dalam pepatah jawa guru memiliki 

arti digugu lan ditiru, maksudnya adalah 

segala perilaku guru itu harus dapat ditiru 
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oleh siswanya. Oleh karena itu, jika Perilaku 

yang dilakukan oleh guru baik maka peserta 

didik akan memiliki perilaku yang baik, dan 

apabila ada guru yang memiliki perilaku 

sangat jelek maka siswa secara spontanitas 

akan meniru perilaku jelek guru. Peran guru 

PAI di SMK Muhammadiyah Delanggu 

untuk meningkatkan kedisiplinan siswa 

adalah dengan memberi contoh kepada siswa 

untuk selalu datang tepat waktu ketika 

datang di sekolah maupun ketika masuk ke 

kelas, selalu berpakaian dengan rapi. Selain 

itu, guru juga selalu member contoh supaya 

selalu menjaga kebersihan dengan 

membuang sampah pada tempatnya. 

Peran guru dalam hal ini sudah 

terjawab, dari semua data yang diperoleh 

peneliti menunjukkan bahwa data dan teori 

telah sesuai.  

3. Guru agama sebagai motivator 

Pada bab II hlm 11 bahwa motivasi 

merupakan kondisi psikologis yang 

mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Sebagai motivator hendaknya guru 

agama mampu memberikan atau 

membangkitkan motivasi siswa supaya 

mempunyai daya tarik dan minat belajar 

yang tinggi. Peran yang dilakukan guru SMK 

Muhammadiyah Delanggu dalam hal 

memotivasi siswa adalah dengan 

menceritakan kesuksesan di dunia kerja yang 

telah  dicapai oleh kakak kelas mereka. 

Bahwa kakak kelas mereka bisa sukses 

karena pada saat mereka sekolah, mereka 

selalu disiplin dalam belajar, disiplin dalam 

mematuhi tata tertib sekolah, disiplin ketika 

dirumah. 

Berdasarkan  teori yang dipaparkan 

pada bab sebelumnya, ternyata yang 

dilakukan guru dalam motivasi siswa telah 

sesuai dengan teori yang ada. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan 

pembahasan tentang peran guru PAI dalam 



10 
 

meningkatkan kedisiplinan belajar di SMK 

Muhammadiyan Delanggu, maka penulis 

dapat menyimpulkan : 

1. Bentuk bentuk kedisiplinan belajar Di 

SMK Muhammadiyah Delanggu disiplin 

siswa tentang memanfaatkan waktu 

belajar dinilai masih kurang, terbukti 

dengan masih banyaknya siswa yang 

sering terlambat masuk kesekolah , 

masih terdapat siswa yang terlambat 

masuk kelas terutama setelah mata 

pelajaran pendidikan olahraga dan 

setelah istirahat. Selain itu, siswa juga 

sering telat mengumpulkan tugas yang 

diberikan oleh guru. Dalam hal menjaga 

kebersihan tempat belajar, bahwa siswa 

di sini tergolong baik. Siswa selalu 

menyapu kelasnya jika sudah terlihat 

kotor . Dalam hal menaati peraturan 

disekolah, bahwa ternyata masih banyak 

siswa siswa yang melanggar peraturan 

sekolah, seperti siswa yang terlambat 

masuk ke sekolah, tidak mengikuti 

kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah, 

tidak rapi dalam berpakaian, rambut 

yang tidak rapi, dan siswa yang sering 

membolos  

2. Peran guru PAI dalam meningkatkan 

kedisiplinan belajar, Sebagai 

pembimbing, guru SMK 

Muhammadiyah Delangu selalu 

memberi arahan kepada siswa untuk 

selalu disiplin dan menaati peraturan, 

baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Peran guru sebagai teladan adalah guru  

di SMK ini selalu mengajarkan siswa 

untuk selalu disiplin, contohnya guru 

PAI selalu member contoh kepada siswa 

untuk tepat waktu dalam masuk ke 

sekolah maupun masuk ke kelas, selain 

itu guru PAI selalu member contoh 

kepada ssiswa untuk membuang sampah 

pada tempatnya. Peran guru sebagai 

motivator adalah mereka selalu member 

dorongan kepada siswa untuk selalu 

disiplin. Wujud dorongan yang mereka 
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berikan yaitu dengan menceritakan 

bahwa banyak kakak kelas mereka yang 

sukses karena mereka selalu disiplin 

dalm belajar. 

A. Saran-saran 

1. Bagi kepala sekolah: 

a. Membuat ketentuan yang lebih 

tegas, supaya siswa disiplin dalam 

belajar. 

b. Demi tercapainya kedisiplinan 

belajar siswa, alangkah baiknya 

kepala sekolah sering memantau 

situasi pembelajaran di kelas. 

2. Bagi guru  

Guru diharapkan lebih 

memperhatikan siswa dalam setiap 

pembelajaran dan guru sebaiknya 

selalu memberi contoh tingkah laku 

yang baik yang berkaitan dengan 

kedisiplinan belajar kepada siswa. 

3. Bagi siswa  

Diharapkan siswa lebih 

meningkatkan disiplin belajar lagi, 

baik disiplin dalam hal waktu 

belajar, tempat belajar dan menaati 

norma dan peraturan 

B. Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa memberi rahmat serta 

hidayahnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

Ungkapan terimakasih penulis 

sampaikan kepada semua pihak yang 

telah membantu terselesaikannya skripsi 

ini. Segala upaya telah penulis lakukan 

demi kesempurnaan skripsi ini, penulis 

menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan, hal ini 

tidak lepas karena terbatasnya 

kemampuan dan pengetahuan yang 

penulis miliki. Untuk itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran. 

Semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi penulis dan bagi pembaca pada 
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umumnya.tindak lanjut yang perlu 

diberikan kepada peserta didik. 
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