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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mencerdaskan bangsa melalui pendidikan adalah tugas kita semua. Di 

dalam ungkapan tersebut tercakup semua usaha untuk memberikan pelayanan 

pendidikan kepada semua orang tanpa memandang umur, status sosial, maupun 

tingkat kemampuannya. Pada waktu yang lampau perhatian pemerintah telah 

berusaha meningkatkan kuantitas pendidikan, dalam arti bahwa pemerataan 

pendidikan mendapat prioritas tertinggi. 

Sejalan dengan peningkatan kemampuan pemerintah dan bangsa 

Indonesia dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan maka sudah tiba saatnya 

kualitas pendidikan mendapat giliran untuk diperhatikan. Dengan kata lain, tiap 

golongan anak atau masyarakat di Indonesia mendapatkan perhatian sesuai 

dengan potensinya masing-masing, sehingga dapat dicapai perkembangan yang 

seoptimal mungkin. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 

perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa 

dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung kepada cara kebudayaan 

tersebut mengenali, menghargai, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan 

berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota 

masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan tujuan umum pendidikan di Indonesia yang 

diarahkan untuk mampu memberdayakan sumber daya manusia yang berkualitas 

dalam segala bidang. Artinya, pendidikan di Indonesia harus mampu 
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mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, 

terpadu, dan menyeluruh melalui upaya proaktif oleh seluruh komponen bangsa 

agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai hak, dukungan, dan 

lindungan sesuai dengan potensinya. 

Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Munandar (1999:6) yang 

memberikan gambaran tujuan pendidikan secara umum ialah menyediakan 

lingkungan yang memungkinkan anak didik mengembangkan bakat dan 

kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan 

berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan 

masyarakat. 

Pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk mampu mengidentifikasi 

dan membina serta mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan bakat 

siswa. Sekarang makin disadari bahwa yang menentukan kemampuan dan 

keberbakatan bukan hanya intelegensi (kecerdasan) melainkan juga kreativitas 

dan motivasi untuk berprestasi. Kreativitas memungkinkan penemuan-penemuan 

baru dalam bidang ilmu dan teknologi, serta dalam semua bidang usaha manusia 

lainnya. 

Ditinjau dari aspek kehidupan manapun, kebutuhan akan kreativitas 

sangatlah terasa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa saat ini semua terlibat 

dalam ancaman maut akan kelangsungan hidup menghadapi macam-macam 

tantangan, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, politik maupun dalam bidang 

budaya dan sosial. Bahkan kehidupan pribadi dan keluarga tampak kecendrungan 

kuat ke arah peniruan, seakan-akan perilaku orisinil atau yang lain daripada yang 
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lain dirasakan sebagai sesuatu yang aneh bahkan dapat berbahaya. Kemajuan 

teknologi yang meningkat di satu pihak dan ledakan penduduk disertai 

berkurangnya persediaan sumber-sumber alami di lain pihak, lebih-lebih lagi 

menuntut adaptasi secara kreatif dan kemampuan untuk mencari pemecahan yang 

imajinatif.  

Dalam agama Islam, orang tua merupakan unsur yang pertama dan utama  

yang wajib bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya termasuk 

dalam ikut mewarnai dan membentuk pribadi anak. Perintah Allah kepada Nabi 

Muhammad SAW untuk menyiarkan agama kepada keluarganya terlebih dahulu 

baru kepada orang lain, mengandung maksud bahwa keselamatan keluarga harus 

didahulukan dibanding dengan orang lain, karena keluarga adalah pangkal 

keselamatan masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As 

Syuara ayat 214 sebagai berikut: 

           

Artinya: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat (Depag, 

1974: 504 ).  

Kaitannya dengan ayat tersebut di atas, Nabi Muhammad SAW 

menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak-

anaknya dalam hadits sebagai berikut: 

َدانِِو ، أَ   َسانِوِ ُكلُّ َمْىلُىٍد يُىلَُد َعلَى اْلفِْطَرِة ، َحتَّى يَُكىَن أَبََىاهُ يُهَىِّ َرانِِو ، أَْو يَُمجِّ  ْو يُنَصِّ
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Artinya: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanyalah 

yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi (HR. Abu Ya’la, 

Tabrani dan Baihaqi) (Imam Jalaludin, 1961:235) 

Berdasarkan firman Allah dan Hadits Nabi di atas dapat diambil 

kesimpulan, bahwa orang tua sebagai pihak yang memikul tanggung jawab untuk 

mendidik dan membimbing anak-anaknya menjadi manusia yang berkualitas, 

berguna, dan bermanfaat. 

Dilihat dari hubungan dan tanggung jawab orang tua  terhadap anak-

anaknya, pada dasarnya tanggung jawab itu tidak bisa dibebankan kepada orang 

lain. Apabila orang lain, seperti guru dan tokoh masyarakat ikut serta menangani 

pendidikan anak-anak mereka, hal ini merupakan pelimpahan tanggung jawab 

orang tua kepada guru dan tokoh masyarakat. Dengan demikian bukan berarti 

orang tua mempercayakan sepenuhnya kepada orang lain, akan tetapi dituntut 

peran sertanya secara aktif memberi bimbingan dan pengarahan demi tanggung 

jawabnya selaku orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. 

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya membutuhkan 

hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu terjadi karena manusia 

menghajatkan manusia lainnya, ketika sesuatu yang akan dilakukan tidak dapat 

dikerjakan seorang diri. Kebutuhan yang berbeda-beda dan karena saling 

membutuhkan, membuat manusia cenderung untuk melayani kebutuhan manusia 

lainnya selain demi kepentingan pribadi. 

Kecenderungan manusia untuk berhubungan melahirkan komunikasi dua 

arah melalui bahasa yang mengandung tindakan dan perbuatan. Karena ada aksi 
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dan reaksi, maka interaksi pun terjadi. Karena itu, interaksi akan lebih 

berlangsung bila ada hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. 

Namun perlu diingat, interaksi sebagaimana disebutkan di atas bukanlah 

interaksi edukatif, karena interaksi itu tidak mempunyai tujuan yang jelas. Kedua 

belah pihak tidak bermaksud untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan lawan 

bicaranya. Mereka melakukan interaksi dengan tujuan masing-masing. Karena itu 

interaksi antara manusia selalu mempunyai motif-motif tertentu guna memenuhi 

tuntutan hidup dan kehidupan mereka masing-masing. 

Dalam pengajaran pendidikan Islam ada beberapa istilah yang digunakan 

masyarakat sebagai padanan kata ulama. Beberapa diantaranya adalah kiai, ulil 

albab, ajengan, dan cendikiawan muslim (Saebani&Akhdhiyat, 2009:227). Di 

sekolah sebutan pada pengajar agama adalah “guru” atau sama dengan sebutan 

pada para pengajar mata pelajaran lain. Pada sekolah dasar kewajiban untuk 

menumbuhkan sifat disiplin pada siswa adalah pada guru kelas, bukan pada guru 

khusus seperti pada sekolah menengah dengan sebutan guru BK. Selain guru kelas 

pada sekolah dasar yang memegang peran penting dalam penciptaan disiplin pada 

siswa guru pendidikan agama Islam atau biasa disebut guru PAI. 

Dengan konsep di atas, memunculkan istilah guru PAI di satu pihak dan 

anak didik di lain pihak. Keduanya berada dalam interaksi edukatif dengan posisi, 

tugas, dan tanggung jawab yang berbeda, namun bersama-sama mencapai tujuan. 

Guru PAI bertanggung jawab untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan 

susila yang cakap dengan memberikan sejumlah ilmu pengetahuan dan 

membimbingnya. Sedangkan anak didik berusaha untuk mencapai tujuan itu 
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dengan bantuan dan pembinaan dari guru. Dalam proses interaksi pendidikan, 

kedisiplinan mutlak harus terdapat pada anak didik, karena dengan kedisiplinan 

akan mengantankannya pada kesuksesan dalam belajar. 

Disiplin adalah penggunaan strategi pencegahan dan intervensi yang 

berfokus pada pengembangan rasa tanggung jawabyang terinternalisasi kesiswa 

melalui teknik komunikasi alternatif dan teknik penggunaan akibat relistis dan 

logis yang kasat mata (Khalsa, 2008: 20). Ketika kita mendisiplinkan siswa , kita 

sebenarnya membantu mereka untuk mengembangkan tanggung jawab dan 

kendali diri.  

Kaitan dengan interaksi guru PAI dan peserta didik dengan peningkatan 

kedisiplinan adalah sangat erat sekali, karena dalam kesehariannya guru PAI 

adalah sebagai pengganti orang tua di sekolah. Guru PAI di sekolah sebagai 

panutan baik secara tingkah laku ataupun perbuatan. Dalam interaksi ini pula guru 

PAI memantau perkembangan peserta didik dalam peningkatan kedisiplinan. 

Disiplin adalah modal yang utama peserata didik dalam belajar. Dengan dissiplin 

seorang peserta didik mampu mengotrol dam mengendalikan dirinya dari 

perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan juga dengan disiplin peserta didik 

mampu berbuat sesuatu kebaikan tanpa diperintah karena sudah menjadi 

kebiasaan bagi dirinya. Kebiasan-kebiasaan yang positif pada peserta didik sangat 

mustahil terjadi tanpa ada proses, dan proses ini terjadi karena interaksi guru PAI 

dan peserta didik.  

Peran seorang guru PAI sangat menentukan dalam perkembangan 

kedisiplinan siswa. Dibutuhkan komitmen, keseriusan serta keprofesionalan dalam 
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menangani ini semua. Komitmen guru tentunya harus didukung oleh sistem yang 

dibangun oleh sekolah, tanpa adanya dukungan sekolah secara umum, maka guru 

akan berjalan sendiri-sendiri dalam menangani kedisiplinan siswa. Akhirnya kalau 

ini terjadi peningkatan kedisiplinan pada siswa sangat mustahil terjadi. Dalam hal 

ini peneliti tertarik pada satu sekolah yang sangat peduli dalam memperhatikan 

kedisiplinan siswanya yaitu SDN 2 Margomulyo  Glenmore Kabupaten 

Banyuwangi. 

SDN 2 Margomulyo  Glenmore Kabupaten Banyuwangi adalah sekolah 

yang mempunyai karakter kekhususan karena letak sekolah berada dipinggiran 

desa dan memiliki wali murid dengan tingkat ekonomi menengah bawah. Akan 

tetapi di sekolah ini pola-pola peningkatan kedisiplinan sangat digalakkan. 

Walaupun bukan menjadi sekolah alternatif pertama, artinya sekolah yang 

menjadi pilihan terakhir apabila tidak diterima di sekolah favorit akan tetapi 

komitmen guru dalam menggalakkan kedisiplinan sangat kompak dan serius. 

SDN 2 Margomulyo  dengan komitmen guru yang serius dalam 

menangani kedisiplinan siswa, membuahkan hasil yang luar biasa. Walaupun 

bukan menjadi sekolah yang utama, akan tetapi tingkat kedisiplinan dan 

prestasinya tidak tertinggal jauh dengan sekolah favorit yang berada ditengah 

kota. Dengan fasilitas apa adanya dan kemampuan wali murid yang menengah 

kebawah, SDN 2 Margomulyo tetap eksis dikancah pendidikan. Dengan adanya 

dukungan seluruh civitas akademika SDN 2 Margomulyo dapat menjadi sekolah 

percontohan bagi SD lain dalam hal peningkatan kedisiplinan siswa. 
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Guru PAI di SDN 2 Margomulyo sebagai panutan baik secara tingkah 

laku ataupun perbuatan. Dalam interaksi ini pula guru PAI memantau 

perkembangan peserta didik dalam peningkatan kedisiplinan. Melihat dari potensi 

yang ada di SDN 2 Margomulyo penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana 

interaksi guru PAI dan peserta didik sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan 

yaitu: peningkatan kedisiplinan pada kebiasaan positif, kedisiplinan untuk 

menghindari hal-hal negatif pada siswa. Berpangkal dari uraian diatas, peneliti 

tertarik mengangkat judul: ”Pola Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam dan 

Peserta Didik Sebagai Proses Peningkatan Kedisiplinan Siswa di Sekolah Dasar 

Negeri 2 Margomulyo, Glenmore, Kabupaten Banyuwangi Tahun Pembelajaran 

2015/2016”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian ini tidak meluas maka 

perlu adanya fokus penelitian. Fokus penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana interaksi guru PAI dan peserta didik sebagai proses 

peningkatan kedisiplinan pada kebiasaan positif siswa di SDN 2 

Margomulyo, Glenmore Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 

2015/2016 ? 

2. Bagaimana interaksi guru PAI dan peserta didik sebagai proses 

peningkatan kedisiplinan untuk menghindari hal-hal negatif pada siswa di  
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SDN 2 Margomulyo, Glenmore Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 

2015/2016 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan interaksi guru PAI dan peserta didik sebagai proses 

peningkatan kedisiplinan pada kebiasaan positif siswa di SDN 2 

Margomulyo, Glenmore Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

2. Mendiskripsikan interaksi guru PAI dan peserta didik sebagai proses 

peningkatan kedisiplinan untuk menghindari hal-hal negatif pada siswa di  

SDN 2 Margomulyo, Glenmore Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi  yang besar bagi pakar pendidikan dan lembaga 

pendidikan khususnya jenjang SD/MI. Dan mudah-mudahan menjadi acuan 

bagi para pendidik dalam berinteraksi dengan peserta didik dalam 

meningkatkan kedisiplinan. Diantara manfaat penelitian ini adalah: 
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1. Bagi Peneliti 

Mampu menambah wawasan peneliti tentang pola interaksi guru dan 

peserta didik sebagai proses peningkatan kedisiplinan pada siswanya 

dalam proses pendidikan sehari-hari yang akan memperoleh hasil 

maksimal pada mutu lulusannya terutama dalam hal prilaku. 

2. Bagi IAIN Jember 

Karya ilmiah ini diharapkan bisa menjadi tambahan literature bagi 

mahasiswa untuk mengembangkan lembaga pendidikan dalam 

mengaplikasikan pola interaksi guru dan peserta didik dalam 

meningkatkan kedisiplinan. Juga sebagai tolak ukur para peneliti 

dalam merangkai karya ilmiah agar terus diinovasi sesuai kebutuhan 

zaman. 

3. Bagi Lembaga Pendidikan Khususnya SD/MI 

Kajian ini akan memberikan gambaran bagi para pendidik bagaimana 

pola interaksi guru dan peserta didik dalam proses peningkatan 

kedisiplinan. Jika proses pendidikan tepat dan baik, tentunya akan 

menghasilkan output yang baik pula. 

 

E. Definisi Istilah 

Dalam rangka menghindari penafsiran yang beraneka ragam dalam 

penelitian ilmiah seperti skripsi ini. Dan untuk mempermudah pembaca dalam 

memahami penelitian ini serta menyatukan pemahamanmaka peneliti perlu 

mengemukakan definisi istilah judul penelitian, diantaranya: 



11 
 

1. Interaksi Guru PAI dan Peserta Didik 

Interaksi edukatif adalah hubungan dua arah antara guru dan anak didik 

dengan sejumlah norma sebagai mediumnya untuk mencapai tujuan pendidikan 

(Djamarah, 2000:11). 

Dalam interaksi edukatif unsur guru PAI dan anak didik harus aktif, tidak 

mungkin terjadi proses interaksi edukatif bila hanya satu unsur yang aktif. Aktif 

dalam arti sikap, mental, dan perbuatan. Dalam sistem pengajaran dengan 

pendekatan keterampilan proses, anak didik harus lebih aktif daripada guru. Guru 

hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. 

Interaksi guru PAI dan peserta didik dalam penelitian ini adalah hubungan 

antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan Islam, 

dimana dalam proses tersebut seorang guru memberikan suatu suri tauladan yang 

bisa tiru oleh peserta didik. Begitu juga dalam proses interaksi tersebut guru PAI 

bisa memantau perkembangan peserta didik baik secara akademik maupun 

prilakunya. Proses interaksi ini mengarah pada peningkatan kedisiplinan siswa 

dalam belajar ataupun dalam menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. 

 

2. Peningkatan Kedisiplinan Siswa 

Disiplin adalah melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sesuai 

dengan jadwal dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya WJS 

Poerwadarminto (1984:254) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

menyebutkan, "Disiplin yaitu latihan batin dan watak dengan maksud supaya 

segala perbuatan selalu mentaati tata tertib.” 
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Peningkatan kedisiplinan dalam penelitian ini adalah proses bagaimana 

terjadinya perkembangan peningkatan peserta didik dalam upaya menjalankan tata 

tertib sekolah. Obyek kedisiplinan yang dimaksud adalah peningkatan disiplin 

dalam belajar, peningkatan disiplin dalam menjalankan hal yang positif dan 

peningkatan disiplin dalam meninggalkan kebiasaan negatif di sekolah. Bisa 

disimpulkan dalam definisi istilah ini peningkatan kedisiplinan siswa dapat 

dipantau dan ditingkatkan oleh adanya interaksi guru PAI dan murid dalam 

pembelajaran, baik didalam kelas maupun diluar kelas. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Secara sitematis penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap 

bab terdiri dari sub-sub yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Untuk 

lebih jelas penulis uraikan sebagai berikut. 

Bab satu: Pendahuluan, terdiri dari: konteks penelitian atau latar 

belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi 

istilah, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua: Kajian Pustaka, tediri dari: penelitian terdahulu dan kajian 

teori. 

Bab tiga: Metode Penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, prosedur 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 
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Bab empat: Penyajian Data dan Analisis, terdiri dari: gambaran obyek 

pegambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan 

temuan. 

Bab lima: Kesimpulan dan Saran. bab ini adalah bab terakhir maka 

berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran. 

 

 




