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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bekal yang mampu mengantarkan manusia kearah  

yang lebih baik.  Dimana  menurut Undang-undang  No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan  potensi dalam 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan negara.”  Berangkat dari hal tersebut, terlihat bahwa salah 

satu yang menjadi tujuan Pendidikan  Nasional Indonesia yaitu untuk mengantarkan 

siswa memperoleh kematangan kepribadian. 

Kepribadian seseorang dapat terlihat dari kebiasaan yang terbentuk dalam diri 

mereka. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan siswa mencerminkan kepribadian 

yang mereka miliki. Sekolah menjadi wadah untuk menanamkan kepribadian 

(budaya) baik pada siswa termasuk kedisiplinan. Sekolah menjadi jalur pendidikan 

formal untuk mengantarkan siswa memperoleh kematangan kepribadianya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Jon Prosser (2007: 13) “organization’s culture is 

embedded in everyday, taken-for-granted actions based on underlying assumtions.” 

sebagai jalur pendidikan formal sekolah memiliki kesempatan yang luas dalam 

menanamkan budaya-budaya baik pada siswa karena jalur pendidikan ini dilakukan 

secara berkesinambungan yang diawasi dan dilaporkan perkembanganya setiap 

waktu. 

  Dalam upaya menanamkan kepribadian baik tersebut salah satunya melalui 

pembelajaran akhlak. Menurut Syafri (2014: 73)  “akhlak merupakan sifat yang 

tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan baik atau 

buruk secara spontan tanpa memerlukan pikiran dan dorongan dari luar.” Akhlak 
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yang telah terbentuk sebagai pembatas siswa dalam berinteraksi dalam 

kehidupan sehari-hari, penanaman akhlak harus dimulai sejak dini dan dilakukan 

secara berkesinambungan. Pembelajaran akhlak ini merupakan langkah nyata untuk 

menanamkan kedisiplinan pada siswa. Nilai-nilai sikap yang diajarkan dalam 

pembelajaran akhlak mengarahkan siswa untuk berperilaku tertib dan disiplin. 

 Kedisiplinan yang diajarkan siswa disini terkait dengan tata tertib sekolah. 

Tata tertib sekolah yang sudah dibuat harus ditaati oleh siswa sebagaimana 

Suryosubroto (2010: 82) menyebutkan “kewajiban menaati tata tertib sekolah 

adalah hal penting sebab merupakan bagian dari sistem persekolahan dan bukan 

sekedar sebagai kelengkapan sekolah.” Agar siswa terbiasa disiplin menaati tata 

tertib sekolah, maka pelaksanaanya harus dimonitoring oleh guru. Khususnya di 

sekolah dasar siswa terlebih dahulu harus diarahkan dan dibimbing setiap hari, 

kesadaran anak seusia sekolah dasar dalam bertanggung jawab terhadap peraturan 

yang ada harus dipupuk dengan melakukanya secara langsung, berkomunikasi 

dengan siswa dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeluarkan 

pendapatnya tentang akibat perilaku disiplin dan tidak disiplin yang ada 

dilingkungan sekitar. Melalui implementasi pembelajaran akhlak  yang dijarkan di 

sekolah diharapkan akan mampu menanamkan kedisiplinan tata tertib sekolah. 

Pengawasan dari guru dalam menanamkan kedisplinan menaati tata tertib sekolah 

akan membuat siswa terbiasa patuh dengan peraturan yang ada.  

Kenyataanya, nilai-nilai dalam pembelajaran akhlak yang diajarkan guru 

kepada siswa belum mampu menjadi tombak keberhasilan dalam menanamkan 

kedisiplianan tata tertib sekolah. Pengakuan dari salah satu ustadz/ guru saat 

pertama kali peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu, 02 November 2016 

mengatakan bahwa kedisiplinan siswa masih perlu ditingkatkan, masih banyak 

siswa yang sering datang terlambat, kebiasaan siswa yang tidak menggunakan 

atribut pakaian lengkap, kebiasaan siswa yang suka keluar kelas dan bermain di luar 

saat pergantian jam pembelajaran, banyak siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan 

rumah yang diberikan guru, suasana kelas yang sering gaduh, dan kebiasaan siswa 
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yang  masih asyik bermain saat sudah waktu sholat dzuhur maupun ashar, serta 

kebiasaan-kebiasaan lain yang menunjukan bahwa kedisiplinan siswa dalam 

menaati tata tertib sekolah harus ditingkatkan. 

Sebagai Madrasah Ibtidaiyah yang lebih banyak mengajarkan ilmu agama ke 

siswa dan salah satunya dalam mata pembelajaran aqidah akhlak. Implementasi 

pembelajaran akhlak yang ada harus diarahkan untuk menanamkan kedisiplinan tata 

tertib sekolah. Konsep ilmu akhlak terkait kedisiplinan yang diajarakan bukan hanya 

untuk dikuasahi siswa secara teori tetapi, harus diterapkan atau dilakukan sebagai 

kebiasaan sehari-hari khususnya di lingkungan sekolah dalam menaati tata tertib. 

Guru harus mengaitkan konsep nilai-nilai akhlak dengan kehidupan sehari-hari, 

memberi ruang untuk siswa khususnya kelas atas untuk menilai sebuah perbuatan 

yang sering dijumpai dimasyarakat, dan memilih perilaku disiplin yang seharusnya 

dilakukan yang sesuai dengan nilai akhlak yang dipelajari.  

Sekolah dan guru juga harus menindaklanjuti nilai yang telah diajarkan guru 

dalam pembelajaran khususnya pembelajaran akhlak dengan memonitoring budaya 

kedisiplinan siswa dilingkungan sekolah. membiasakan anak untuk melakukan 

budaya disiplin menaati tata tertib sekolah dengan pengawasan guru, seperti 

kebiasaan masuk tepat waktu, tidak bermain diluar saat pergantian pembelajaran, 

sholat berjamah diawal waktu, kebiasaan-kebiasaan baik lain yang harus 

ditanamkan ke siswa dengan melakukanya secara konsisten setiap hari khususnya 

untuk di lingkungan sekolah terlebih dahulu.  

Beberapa hal yang masih menjadi penyebab kurangnya kedisiplinan siswa MI 

Ahmad  Maryam Surakarta diantaranya belum adanya monitoring pembiasaan yang 

berkesinambungan, sebagai upaya guru dalam menanamkan kedisiplinan tata tertib 

sekolah. Tata tertib sekolah yang ada belum dilaksanakan dengan baik.  Pembiasaan 

saat bel masuk berbunyi harus langsung masuk kelas dan kurangnya ketegasan/ 

punishment bagi siswa yang belum disiplin dan hal ini pun berdampak negatif 

terhadap siswa lain, ada beberapa siswa yang menirukan temanya yang tidak 

disiplin .  
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan mengadakan 

penelitian tentang “Implementasi Pembelajaran Akhlak dalam Menanamkan 

Kedisiplinan Tata Tertib Sekolah Siswa Kelas Atas MI Ahmad Maryam Surakarta 

Tahun Ajaran 2016/2017.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran akhlak siswa kelas atas di MI Ahmad 

Maryam Surakarta Tahun 2016/ 2017? 

2. Bagaimana strategi menanamkan kedisiplinan tata tertib sekolah siswa kelas 

atas  di MI Ahmad Maryam Surakarta  Tahun 2016/2017? 

3. Bagaimana implementasi pembelajaran akhlak dalam menanamkan 

kedisiplinan tata tertib sekolah siswa kelas atas di MI Ahmad Maryam 

Surakarta Tahun 2016/ 2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan implementasi pembelajaran akhlak siswa kelas atas di 

MI Ahmad Maryam Surakarta Tahun  2016/ 2017. 

2. Untuk mendiskripsikan strategi menanamkan kedisiplinan tata tertib sekolah 

siswa kelas atas di MI Ahmad Maryam Surakarta Tahun 2016/ 2017. 

3. Untuk mendiskripsikan implementasi pembelajaran akhlak dalam 

menanamkan kedisiplinan tata tertib sekolah siswa kelas atas MI Ahmad 

Maryam Surakarta Tahun 2016/ 2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi implementasi pembelajaran akhlak di Madrasah 

Ibtidaiyah/ tingkat Sekolah Dasar. 

b. Memberikan wawasan kepada pembaca tentang strategi dalam menanamkan 

kedisiplinan tata tertib sekolah kepada siswa. 

c. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Kepala Sekolah 

1) Menyusun langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan 

pembelajaran akhlak. 

2) Sebagai bahan evaluasi pengalaman kepala sekolah dalam  mengatasi  

kesulitan dalam menanamkan kedisiplinan tata tertib sekolah siswa 

b. Bagi Guru 

1) Membantu guru dalam mengelola pendidikan akhlak. 

2) Mengembangkan wawasan guru tentang kedisplinan. 

c. Bagi Peneliti 

1) Membekali peneliti dengan pengalaman penelitian. 

2) Mengembangkan wawasan tentang pembelajaran akhlak dan kedisiplinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


