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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Agar teruji dan terbukti originalitas skripsi ini, perlu dikemukakan tulisan-

tulisan karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Setelah dikaji secara obyektif, 

terdapat beberapa kajian ilmiah yang dikemukakan oleh penulis, diantaranya:  

1. Skripsi yang disusun oleh Tutik Alawiyah, 2007, dengan judul “Peranan guru 

bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa 

SMPN 5 Jember Tahun Pelajaran 2006/2007”. Dalam hal ini fokus penelitian 

tertuju pada guru bimbingan dan konseling dan strategi guru BK untuk 

menciptakan budaya belajar bagi siswa. Sedangkan pada penelitian ini tertuju 

pada guru PAI, bagaimana untuk berinteraksi dengan siswanya dengan 

menumbuhkan sikap disiplin. Persamaannya adalah sama-sama meneliti 

bagaimana proses pembentukan kedisiplinan pada siswa. 

2. Skripsi yang disusun oleh Agus Ishariyanto, 2008, dengan judul “Pola 

interaksi Guru PAI dan siswa dalam rangka membentuk kepribadian muslim 

di SMP Islam Riyadlus Solihin Gebang Jember pelajaran 2007/2008”. Pada 

penelitian tersebut pola interaksi guru dan siswa berfokus pada pembentukan 

pribadi muslim, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada peningkatan 

kedisiplinan secara umum. Akan tetapi disini terdapat persamaan pendekatan 

yaitu pola interaksi guru PAI dan murid dalam proses pembelajaran. 
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3. Skripsi yang disusun oleh Aini Zakiyah, 2010, dengan judul “Reformulasi 

pola interaksi edukatif antara guru dan murid dalam kitab Ta’limul Muta’alim 

(telaah kritis melalui pendekatan contextual teaching and learning)”. 

Penelitian ini merujuk pada pendekatan kritis terhadap satu kitab tertentu yang 

dibenturkan pada pola pendekatan contextual teaching dan learning, 

sedangkan peneliti disini tidak merujuk pada telaah kritis pada sebuah kitab, 

melainkan meneliti pada proses pembelajaran. Persamaannya disini adalah 

penelitian tentang hubungan antara guru dan murid. 

4. Skripsi yang disusun oleh Siti Qomariyah, 2015, dengan judul “Peran guru 

bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Mayang Jember Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

Kajian ini ada sedikit kemiripan yaitu pada penelitian bagaimana upaya 

meningkatkan kedisiplinan siswa, akan tetapi terdapat perbedaan pada subyek 

penelitian yaitu antara guru bimbingan dan konseling dan guru PAI. 

Semua kajian ilmiyah tesebut memiliki fokus yang berbeda begitu pula 

fokus penelitian ini yang menitik beratkan pada pola interaksi guru PAI dan 

peserta didik sebagai proses peningkatan kedisiplinan baik dalam belajar maupun 

dalam bertingkah laku.  
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B. Kajian Teori 

1. POLA INTERAKSI GURU DAN PESERTA DIDIK 

Interaksi antara siswa dan guru adalah proses komunikasi yang dilakukan 

secara timbal balik dalam menyampaikan pesan (message) kepada siswa (Yamin, 

2012:91). Interaksi yang kita maksud disini tidak terlepas dari unsur komunikasi. 

Selanjutnya Yamin (2012:91) menyebutkan ada empat unsur komunikasi dalam 

proses interaksi guru dan siswa melibatkan komponen antara lain: 

(1) Komunikator 

(2) Komunikan 

(3) Pesan 

(4) Media 

Keempat unsur ini akan melahirkan umpan balik yang disebut dengan 

interaksi. Manakala dilihat dari istilah komunikasi yang berasal dari 

Communicare yang berarti “berpartisipasi”, “memberitahukan”, “menjadi milik 

bersama”. Dengan demikian konsepsi komunikasi mengandung pengertian 

memberihukan pesan, pengetahuan, dan fikiran-fikiran dengan maksud 

menggugah partisipasi seorang komunikan, sehingga persoalan yang dibicarakan 

menjadi milik dan tanggung jawab bersama. 

Guru harus mampu menyajikan informasi dengan menarik, dan asing bagi 

siswa-siswa. Suatu informasi yang disampaikan dengan teknik yang baru, dengan 

kemasan yang bagus didukung oleh alat-alat berupa atau media yang belum 

pernah dikenal oleh siswa sebelumnya sehingga menarik perhatian bagi mereka 
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yang belajar, misalnya guru yang menyampaikan informasi dengan alat yang 

belum pernah mereka lihat sebelumnya. Proses interaksi tidak terlepas dari 

komunikasi. Ada beberapa pola berinteraksi antara guru pendidikan agama Islam 

dengan peserta didik yaitu, pola interaksi satu arah, pola interaksi dua arah, dan 

pola interaksi multi arah. 

 

1) Pola Interaksi Satu Arah 

Interaksi satu arah menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses “aksi-

reaksi” yang sangat sederhana. Pola ini mengsumsikan bahwa kata-kata verbal 

(lisan-Tulisan), isyarat-isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan 

tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respons dengan cara 

tertentu (Djamarah, 2004:38). Oleh karena itu, proses ini dianggap sebagai 

pertukaran atau pemindahan informasi atau gagasan. Proses ini dapat bersifat 

timbal-balik dan mempunyai banyak efek. Setiap efek dapat mengubah tindakan 

komunikasi berikutnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah guru memberikan 

isyarat verbal, nonverbal, gambar-gambar atau tindakan-tindakan tertentu untuk 

merangsang peserta didik untuk memberikan tindakan tertentu. Ketika guru 

melihat tindakan siswa yang baik dan guru memberikan respon senyuman dan 

bahasa tubuh dengan mengangkat jari jempol berarti tindakan siswa tersebut 

positif dan baik untuk dilakukan begitu juga sebaliknya. Komunikasi dalam 

interaksi satu arah juga dapat dilakukan oleh guru dengan memberikan teladan 
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positif dengan harapan semua peserta didik dapat meniru dari apa yang dilakukan 

guru. 

 

2) Pola Interaksi Dua Arah 

Pola interaksi dua arah ini berlawanan dengan pola interaksi searah. Pola 

interaksi searah mengasumsikan manusia adalah pasif, pola interaksi dua arah 

menganggap manusia jauh lebih aktif. Interaksi disini digambarkan sebagai 

pembentukan makna, yaitu penafsiran atas pesan atau prilaku orang lain oleh para 

peserta komunikasi dalam interaksi. Beberapa konsep penting yang digunakan 

adalah diri sendiri, diri orang lain, symbol, makna, penafsiran dan tindakan 

(Djamarah, 2004:42). 

Interaksi yang terjadi antar individu tidak sepihak. Antar individu saling 

aktif, reflektif, dan kreatif dalam memaknai dan menafsirkan pesan yang 

dikomunikasikan. Semakin cepat memberikan pemaknaan dan penafsiran 

terhadap pesan yang disampaikan semakin lancer kegiatan komunikasi. Namun 

hal itu tidak mudah, karena tidak setiap individu memiliki kemampuan untuk 

melakukannya karena factor kebahasaan, entah bahasa verbal atau bahasa tubuh. 

Dalam komunikasi individu yang satu tidak bias memaksakan kehendaknya 

kepada individu atau kelompok lainnya untuk melakukan pemaknaan dan 

penafsiran secara tepar terhadap pesan yang disampaikan. Oleh karena itu 

interaksi antar individu antau kelompok dapat berlangsung dengan lancer jika 

pesan yang disampaikan dapat dimaknai dan ditafsirkan secara tepat. 
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3) Pola Interaksi Multi Arah 

Pola komunikasi lainnya dalam interaksi adalah multi arah, sebagaimana 

yang dikemukakan Newcomb dalam Djamarah (2004:39) dari prespektif 

psikologi-sosial. Newcomb menggambarkan seseorang (A) menyampaikan 

kepada seseorang lainnya (B) mengenai sesuatu (X). model tersebut 

mengasumsikan bahwa orientasi A (sikap) terhadap B dan terhadap X saling 

bergantung dan ketiganya merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat 

orientasi, yaitu: (1) orientasi A terhadap X, yang meliputi sikap terhadap X 

sebagai obyek yang harus didekati atau dihindari dan atribut kognitif 

(kepercayaan dan tataan kognitif), (2) orientasi Aterhadap B dalam pengertian 

yang dama, (3) orientasi B terhadap X, (4) orientasi B terhadap A. 

Seorang guru dalam berinteraksi dengan peserta didik untuk 

menyampaikan sebuah pesan dapat memberikan tugas pada salah satu siswa yang 

dipercaya mampu untuk mengkomunikasikan sebuah pesan tersebut, misalnya 

dengan tutor sebaya atau sebuah pengawasan yang dilakukan sesama siswa untuk 

membantu guru dengan pengawasanya yang terbatas. Disini siswa lain 

berinteraksi dengan sesama siswa untuk menyampaikan pesan yang diamanatkan 

oleh guru. Pola interaksi multi arah ini  dapat menyampaikan pesan dari berbagai 

arah yaitu, dari guru kepada siswa A (yang diamanati), dari siswa A kepada siswa 

B (yang menjadi obyek), atau dari guru kepada siswa B dan seterusnya sesuai 

yang digambarkan oleh Newcomb diatas. 

Selanjutnya Djamarah (2000:15) menyebutkan ciri-ciri interaksi antara 

guru dengan peserta didik adalah: 
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(1) Interaksi edukatif mempunyai tujuan. 

(2) Mempunyai prosedur yang direncanakan untuk mencapai tujuan. 

(3) Interaksi edukatif ditandai dengan penerapan materi khusus. 

(4) Ditandai dengan aktivitas anak didik. 

(5) Guru berperan sebagai pembimbing. 

(6) Interaksi edukatif membutuhkan disiplin. 

(7) Mempunyai batas waktu. 

(8) Diakhiri dengan evaluasi. 

Interaksi guru dan peserta didik bisa disebut juga dengan interaksi 

edukatif, karena proses interaksi ini dalam rangka pembelajaran disekolah. Proses 

interaksi edukatif adalah suatu proses yang mengandung sejumlah norma. Semua 

norma itulah yang harus guru transfer kepada anak didik (Djamarah, 2000:10). 

Karena itu, wajarlah bila interaksi edukatif tidak berproses dalam kehampaan, 

tetapi dalam penuh makna. Interaksi edukatif sebagai jembatan yang 

menghidupkan persenyawaan antara pengetahuan dan perbuatan, yang 

mengantarkan kepada tingkah laku sesuai dengan pengetahuan  yang diterima 

anak didik. 

Dalam berinteraksi dengan peserta didik seorang guru haruslah memahami 

karakter dari masing-masing peserta didik. Tentunya antar peserta didik yang satu 

dengan yang lain terdapat perbedaan. Setiap insan terlahir kedunia ini dalam 

keadaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan genetic itu juga 

ditambah dengan pengaruh lingkungan yang melingkupi pengalaman hidup 

manusia, baik lingkungan keluarga, masyarakat, teman sepermainan, sekolah, 
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maupun lingkungan lainnya. Artinya tidak ada seorang manusia pun didunia ini 

yang punya karakteristik yang benar-benar sama (Chatib, 2012:12). 

Seorang guru hendaknya kreatif dalam berinteraksi dengan siswanya, 

dengan berbagai macam perbedaan terutanma berinteraksi dalam pembelajaran. 

Dalam strategi pembelajaran, guru mengajar dan siswa belajar adalah dua proses 

atau jalan yang berbeda. Artinya, ketika guru mengajar, belum tentu siswanya 

belajar. Ketika siswa banyak melakukan aktivitas, itulah sebenarnya saat siswa 

belajar (Chatib, 2012:112). Oleh karena itu guru harus peka dalam berinteraksi 

dengan peserta didik yang memiliki berbagai macam perbedaan. Berikut ini kami 

bahas bagaimana guru melakukan interaksi, bagaimana kedudukan guru, dan 

bagaimana kedudukan siswa dalam berinteraksi. 

 

4) Tujuan Dalam Interaksi 

Kegiatan interaksi tidaklah dilakukan secara serampangan dan diluar 

kesadaran. Kegiatan interaksi adalah suatu kegiatan yang secara sadar dilakukan 

oleh guru. Atas kesadaran itulah guru melakukan kegiatan pembuatan program 

pengajaran, dengan prosedur dan langkah-langkah sistematik. 

Dalam interaksi edukatif, tujuan mempunyai arti penting, sebab tanpa 

tujuan, kegiatan yang telah dilakukan akan kurang bermakna. Bahkan akan 

membuang-buang waktu dan tenaga dengan sia-sia. Karena itu, tujuan menepati 

posisi yang penting dalam semua aktifitas, apalagi dalam interaksi edukatif, tujuan 

dapat memberi arah kegiatan yang jelas. Guru sebaiknya merumuskan tujuan 

pembelajarannya sebelum melaksanakan tugas mengajar dikelas. Dengan cara itu 
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guru mudah menyeleksi bahan pengajaran yang akan disampaikan/diberikan 

kepada anak didik. 

Kegiatan guru dalam berinteraksi yaitu mewujudkan tindakan mulai 

mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, menyusun perencanaan kerja, 

menentukan strategi atau cara meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

mengajar, melaksanakan program yang telah direncanakan, melakukan 

pemantauan-evaluasi, dan revisi yang diperlukan terhadap pelaksanaan program, 

sampai dengan mengevaluasi hasil akhir sebagai umpan balik (feedback) terhadap 

perencanaan yang dibuat (Agung, 2012:112). 

 

5) Guru dan Anak Didik Adalah Mitra 

Penyebutan istilah anak didik lebih pas digunakan sebagai mitra guru 

disekolah. Guru adalah orang tua. Anak didik adalah anak. Orang tua dan anak 

adalah dua sosok insani yang diikat oleh tali jiwa (Djamarah, 2000:3). Belaian 

kasih sayang adalah naluri jiwa orang tua yang sangat diharapkan anak, sama 

halnya dengan belaian kasih dan sayang seorang guru kepada anak didiknya. 

Kebaikan seorang guru tercermin dari kepribadiannya dalam bersikap dan 

berbuat, tidak saja ketika disekolah, tetapi juga diluar sekolah. Guru memang 

harus menyadari bahwa dirinya adalah figure yang diteladani oleh semua pihak, 

terutama oleh anak didiknya disekolah. Guru adalah bapak rohani bagi anak 

didiknya. Hal ini berarti, bahwa guru sebagai arsitek bagi rohani anak didiknya. 

Kebaikan rohani anak didikteraantng dari pembinaan dan bimbingan guru. Disini 

tugas dan tanggung jawab guru adalah meluruskan tingkah laku dan perbuatan 
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anak didik yang kurang baik, yang dibawanya dari lingkungan keluarga dan 

masyarakat. 

Kegiatan proses belajar mengajar tidak lain adalah menanamkan sejumlah 

norma kedalam jiwa anak didik. Itulah sebabnya kegiatan ini di dalam 

pembahasan ini dipakai istilah proses interaksi. Semua norma yang diyakini 

mengandung kebaikan perlu ditanamkan kedalam jiwa anak didik melalui peranan 

guru dalam pengajaran. Guru dan anak didik berada dalam sustu relasi kejiwaan. 

Interaksi guru dan anak didikterjadi karena saling membutuhkan. Anak didk ingin 

belajar dengan menimba sejumlah ilmu dari guru dan guru ingin membina dan 

membimbing anak didik dengan memberikan sejumlah ilmu kepada anak didik 

yang membutuhkan. Keduanya mempunyai kesamaan langkah dan tujuan, yakni 

kebaikan. Maka tepatlah bila dikatakan bahwa” guru mitra anak didik dalam 

kebaikan”. 

 

6) Mengajar dan Belajar  Dalam Standar Proses Pendidikan 

Dalam bahasan ini akan dibahas tetang bagaimana makna mengajar dan 

bagaimana konsep dasar mengajar yang sesuai dengan standar proses pendidikan. 

Begitu juga belajar akan disajikan beberapa teori tentang belajar.  

(a) Makna Mengajar dalam Standar Proses Pendidikan 

Mengajar adalah sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan 

dari guru kepada siswa (Sanjaya,2010:96).  Penyampaian informasi itu sering 

dikenal dengan transfer pengetahuan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa 

proses mengajar itu tidak sama  dengan mendidik, mengajar yang hanya diartikan 
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sebagai transfer pengetahuan dari guru kesiswa, dan mendidik diartikan tidak 

sekedar transfer pengetahuan akan tetapi lebih dari itu yakni penanaman nilai-nilai 

karakter pada peserta didik. akan tetapi kata mengajar dan mendidik pada 

kenyataannya tidak terdapat perbedaan yang tegas antara keduanya. 

Syah (2000:181) mengartikan mengajar adalah membantu dan 

membimbing siswa untuk mencapai kedewasaan seluruh ranah kejiwaan sesuai 

dengan kreteria yang telah ditetapkan, baik kreteria instruksional maupun 

kanstitusional. Pendapat yang lain mengajar adala proses transfer ilmu dua arah, 

antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi 

(Chatib, 2012:135). Selaku pengelola kegiatan siswa, guru sangat diharapkan 

menjadi pembimbing dan pembantu para siswa, bukan hanya ketika mereka 

berada diluar kelas, khususnya ketika masih berada dilingkungan sekolah 

diperpustakaan, dilabolatorium dan lain sebagainya. 

Mengajar sebagai ilmu karena seorang guru merupakan sosok pribadi 

manusia yang sengaja dibangun untuk menjadi tenaga professional yang memiliki 

kemampuan dan pengetahuan yang tinggi, dalam dunia pendidikan yang 

berkompetenuntuk melakukan tugas mengajar. Mengajar juga sebagai seni karena 

orang yang berilmu belum tentu mampu sebagai pengajar yang mampu piawai 

didepan para siswanya. 

Mengajar dalam konteks standar proses pendidikan tidak hanya sekedar 

menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi juga dimaknai sebagai proses 

mengatur lingkungan supaya siswa belajar (Sanjaya,2010:103). Dalam konteks 

pengertian tesebut maka sangat tepat kaitannya dengan apa yang penulis teliti, 
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yaitu dalam penciptaan suatu budaya akademik kepada siswa, maka harus ada 

strategi khusus dalam proses pendidikan untuk mewujudkannya. Merupakan 

tuntutan dari standar proses pendidikan bahwa seorang guru mampu mengatur 

lingkungan supaya siswa belajar.  

Terdapat tiga halyang menjadi makna pembelajaran dalam konteks standar 

proses pendidikan yaitu: pembelajaran adalah proses berfikir, proses pembelajaran 

adalah memanfaatkan potensi otak, dan  pembelajaran berlangsung sepanjang 

hayat (Sanjaya, 2010:107). 

Pembelajaran adalah proses berfikir, dalam pembelajaran berfikir proses 

pendidikan disekolah tidak hanya menekankan kepada akumulasi pengetahuan 

materi pelajaran, tetapi yang diutamakan adalah kemampuan siswa untuk 

memperoleh pengetahuannya sendiri. 

Proses pembelajaran adalah memanfaatkan potensi otak, antara otak kanan 

dan otak kiri, keduanya perlu dikembangkan secara optimal dan seimbang. Oleh 

karena itu, belajar berfikir logis dan rasional perlu didukung oleh pergerakan otak 

kanan, misalnya dengan memasukkan unsur-unsur yang bisa mempengaruhi 

emosi, yaitu unsur estetika melalui proses belajar yang menyenangkan dan 

menggairahkan. 

(b) Teori-Teori Belajar 

Belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku 

individu yang relatif  menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Belajar merupakan komponan ilmu 

pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan intraksi, baik yang 
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bersifat eksplisit maupun implisit (Syaifurahman&Ujiati, 2013:55). Belajar bukan 

sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses mentalyang terjadi 

dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan prilaku. 

Banyak teori yang membahas tentang terjadinya perubahan tingkah laku. 

Namun demikian, setiap teori itu berpangkal dari pandangan tentang hakikat 

manusia. Dalam mempermudah pemahaman mengenai bagaimana sebenarnya 

proses belajar itu berlangsung. Seorang anak balita memperoleh mobil-mobilan 

dari ayahnya. Lalu ia mencoba memainkan ini dengan cara memutar kuncinya dan 

meletakkannya pada suatu permukaan atau dataran. Perilaku memutar dan 

meletakkan tersebut merupakan respon atau reaksi atas rangsangan yang 

timbul/ada pada mainan itu (misalnya, kunci dan roda mobil-mobilan tersebut). 

Pada tahap permulaan, respon anak terhadap stimulus yang ada pada 

mainan tadi bisaanya tidak tepat atau setidak-tidaknya tidak teratur. Namun, 

berkat latihan dan pengalaman berulang-ulang, lambat laun ia menguasai dan 

akhirnya dapat memainkan mobil-mobilan dengan baik dan sempurna. 

Teori-teori belajar banyak dikemukakan oleh para ahli sebagaimana 

dikutip dari bukunya Syaifurahman&Ujiati (2013:56-58) Carl R. Rogers 

berpendapat bahwa praktik pendidikan menitik beratkan pada segi pengajaran, 

bukan pada siswa yang belajar. Praktik tersebut ditandai oleh peran guru yang 

dominan dan siswa hanya menghafal pelajaran. Benjamin Bloom mengatakan 

bahwa ada tiga kawasan dominan(kawasan), yaitu: domain kognitif mencakup 

kemampuan intelektual. Domain afektif mencakup kemapuan-kemampuan 

emosional dalam mengalami dan menghayati. Domainpsikomotor yaitu 
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kemampuan motoric menggiatkan dan mengoordinasikan gerakan. Jerone S. 

Bruner dalam proses belajar dapat dibedakan dalam tiga fase yaitu:  informasi, 

transformasi dan evaluasi. 

 

a. Kedudukan Guru 

Berbicara tentang kedudukan guru dalam pembelajaran perlu kiranya kita 

mempelajarari apa makna guru dalam proses pembelajaran, bagaimana guru 

sebagai profesi dan juga mengenai interpersonal atau kepribadian seorang guru. 

Berikut ini penulis jelaskan tentang kedudukan guru. 

1) Makna Guru 

Dalam pengertian yang sederhana guru adalah orang yang memberikan 

ilmu pengetahuan kepada anak didk. Guru dalam pandangan masyarakat adalah 

orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti 

dilembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa dimasjid, surau/mushalal, dirumah 

dan lain sebagainya (Djamarah, 2000:31). 

Guru bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Tidak ada 

seorang guru pun yang mengharap anak didiknya menjadi sampah masyarakat. 

Untuk itulah guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan 

membina anak didikagar dimasa dating menjadi orang yang berguna bagi nusa 

dan bangsa.  

Peranan guru dalam proses belajar mengajar ialah sebagai direktur belajar. 

Maksudnya adalah setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai mengarahkan 

kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajarsebagaimana telah 

ditetapkan dalam sasaran kegiatan pembelajaran (Syah, 2000:250). 
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2) Profesionalisme Guru 

 Pekerjaan yang bersifat professional memerlukan beberapa bidang ilmu 

yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan 

umum. Atas dasar ini, ternyata pekerjaan professional berbeda dengan pekerjaan 

lainnya karena suatu profesi memerlukan kemapuan dan keahlian khusus dalam 

melaksanakan profesinya. 

Kompetensi professional merupakan kompetensi yang harus dikuasai 

gurudalam kaitannya dengan pelaksaan tuagas uatamanya mengajar (Mulyasa, 

2009:138). Selanjutnya Usman (2006:15) Profesianalisme guru dituntut memiliki 

seperangkat kemampuan (competency) yang beraneka ragam. Namun sebelumnya 

sampai pada pembahasan jenis-jenis kompetensi terlebih dahulu dipaparkan 

persyaratan professional. Guru professional dituntut untuk memilikilima hal, 

yaitu:  

(a) guru mempunyai komitmen pada siswa dalam proses belajar 

mengajarnya; 

(b) guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkan 

serta cara mengajarnya kepada para siswa;  

(c) guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui 

berbagai teknik evaluasi; 

(d) guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan 

belajar dari pengalamannya; 

(e) guru seyogianya merupakan bagian dari masyarakat dilingkungan 

profesinya (Koswara, Halimah, 2008:43). 
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3) Interpersonal Guru 

Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk mengamati dan 

mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain (Kusmayadi, 2010:20). Orang 

dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan sosial yang tinggi dan mudah 

berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, orang dengan 

kecerdasan ini sanggup menempatkan diri dan membaca situasi orang-orang 

disekitarnya. Ia bisa dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. 

Kegiatan-kegiatan berkelompok akan lebih disuakai. Ini sangat penting mengingat 

guru adalah menjadi sosok figur yang dicontoh anak didiknya. Dengan memiliki 

kemampuan ini guru akan sangat mudah diterima anak didik yang memiliki 

berbagai macam karakter. 

 

b. Kedudukan Siswa 

1) Anak Didik Sebagai Pokok Persoalan 

Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang 

atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan (Djamarah, 

2000:51). Guru tidak mempunyai arti apa-apa tanpa kehadiran anak didik sebagai 

subyek pembinaan. Jadi anak didik adalah kunci yang menetukan untuk terjadi 

interaksi edukatif.  

Sebagai manusia yang berpotensi, maka di dalam diri anak didik ada suatu 

daya yang dapat tumbuh dan berkembang sepanjang usianya. Potensi anak didik 

sebagai daya yang tersedia, sedang pendidikan sebagai alat yang ampuhuntuk 
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mengembangkan daya itu. Bila anak didik sebagai komponen inti dalam kegiatan 

pendidikan, maka anak didiklah sebagai pokok persoalan dalam interaksi edukatif. 

2) Pembawaan dan Lingkungan Anak Didik 

Sesungguhnya situasi interaksi edukatif tidak bisa terlepas dari pengaruh 

latar belakang kehidupan anak didik. Untuk itulah pembawaan dan lingkungan 

anak didik perlu dibicarakan untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi anak didik sebelum ia masuk lembaga pendidikan 

formal. 

Perkembangan dan kematangan jiwa seseorang anak dipengaruhi oleh 

faktor pembawaan dan lingkungan. Lingkungan dapat dijadikan tempat untuk 

kematangan jiwa seseorang. Dengan demikian, baik tidaknya sikap seseorang 

ditentukan oleh dua faktor tersebut. 

Lebih lanjut Syah (2000:132-138) meyebutkan bahwa yang temasuk faktor 

pembawaan adalah: intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa dan 

motivasi siswa. Sedangkan faktor lingkungan meliputi: lingkungan sosial seperti 

para guru, teman-teman belajar, keluarga, lingkungan tetanga rumah dan lain 

sebagainya. Dan lingkunga non sosial, gedung sekolah, rumah tinggal keluarga 

siswa, alat-alat belajar, cuaca dan lain sebagainya. 

3) Perbedaan Individual Anak Didik 

Persoalan perbedaan individual anak didik perlu mendapat perhatian dari 

guru, sehubungan dengan pengelolaan pengajaran agar dapat berjalan secara 

kondusif. Karena banyak perbedaan individual anak didik, maka dalam 
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pembahasan ini akan diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu perbedaan 

biologis, intelektual, dan psikologis (Djamara, 2000:55). 

Dari perbedaan anak didik inilah, guru harus bisa memahami karakter dan 

kompleksitas masing-masing, agar tujuan dari pembelajaran dat tercapai. Dengan 

memahami perbedaan individual siswa guru menjadi tahu masing-masing 

kebutuhan siswa, dan pembelajaran tepat sasaran pada siswa. 

 

2. PROSES PENINGKATAN KEDISIPLINAN SISWA 

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.  

Pendapat lain menyebutkan bahwa disiplin adalah melaksanakan tugas-

tugas dan kewajibannya sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang sudah 

ditetapkan. Selanjutnya WJS Poerwadarminto (1985:254) dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia menyebutkan, "Disiplin yaitu latihan batin dan watak dengan 

maksud supaya segala perbuatan selalu mentaati tata tertib”.  

Proses peningkatan kedisiplinan pada siswa perlu dibiasakan dan dilatih, 

guru sebagai sosok yang menjadi anutan anak didik disekolah, merupakan figur 

yang akan membawa kepribadian siswa (Istiqomah, 2005:102). Dalam 

berinteraksi guru dengan siswa, secara sadar atau tidak menciptakan kebiasaan-
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kebiasaan salah satunya adalah sikap disiplin. Guru mengajarkan, memantau dan 

juga mengevaluasi tingkat kedisiplinan peserta didiknya. Budaya disiplin telah 

dirancang sedemikian rupa oleh guru dengan harapan peserta didik mampu 

menerapkan prilaku disiplin yang diharapkan. Prilaku disiplin diharapkan tidak 

hanya berimbas hanya disekolah, melainkan kebiasaan-kebiasaan itu melekak 

pada diri anak dimanapun berada. 

Dalam membiasakan dan melatih anak untuk disiplin dirumah. Sering kita 

tahu, ada orang dewasa yang setelah menggunakan barang, selalu meletakkan 

seenaknya dan tidak pada tempatnya. Kelihatannya sepele, jika hal tersebut 

dilakukan terus menerus dapat membuat anggota keluarga yang lainmenjadi sebal 

karena harus berulang kali membereskannya. Hal itu terjadi ketika kecil tidak 

dibiasakan disiplin di dalam rumah. Untuk itu sangatlah penting membiasakan nak 

untuk berdisiplin. 

Disiplin disekolah juga anak dibiasakan berangkat sekolah tepat waktu 

atau tidak terlambat, pulang tidak terlambat, mengerjakan pekerjaan sekolah 

dengan baik. Apabila sakit atau izin, anak perlu memberi tahu bahwa orang tua 

telah mengizinkannya. Disiplin dalam bermain dan bergaul, apabiala anak hendak 

bermain, dibiasakan minta izin kepada orang tuanya dahulu agar tidak kesulitan 

mencarinya. Setelah bermain, anak dilatih membereskan atau menata kembali 

barang-barang mainannya, atau menyapunya jika kotor. Dalam bermain, anak 

dibiasakan tahu waktu. Dalam hal beribadah anak hendaklah dilatih disiplin. Anak 

diajak shalat secara benar. Dibiasakan juga agar mengaji secara rutin diwaktu-

waktu tertentu. 
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Untuk  membiasakan dan dan melatih anak untuk besikap disiplin, penulis 

memaparkan tiga hal yang dilakukan oleh guru dalam berinteraksi dengan peserta 

didik, diantaranya: strategi pengajaran disiplin melalui bimbingan dan konseling, 

disiplin yang berdampak pada kebiasaan positif pada sisiwa dan disiplin dari 

menghindari kebiasaan negatif.   

 

a. Disiplin Yang Berdampak Positif 

Kebiasaan-kebiasan yang positif akan melekat pada siswa apabila 

dilakukan secara kontinew pada siswa. Kegiaatan positif yang dilakukan secara 

berulang-ulang akan melekat pada diri sianak yang kan menjadikan kebiasaan. 

Kebiasaan-kebiasaan itu akan muncul dengan sendirinya akibat dari anak didik 

akibat dari kebiasaan itu sering dilakukan. Fungsi guru disini dalam berinteraksi 

adalah memberikan contoh kebiasaan positif yang akan menumbuh hal yang 

positif pada siswa. Sebuah contoh kebiasaan positif tersebut dalam hal ibadah 

adalah kebiasaan shalat lima waktu, dalam kehidupan sehari-hari senantiasa 

mengucapkan salam kepada siapapun yang dijumpai dan lain-lain. 

Guru dapat membantu siswa dalam membiasakan diri dengan hal yang 

positif yaitu dengan pemantauan diri. Wujud konkrit dari pemantauan diri bisa 

berupa guru menyediakan buku kendali ibadah, instrument penilaian diri dan 

sebagainya. Selain pemantauan diri guru hendaknya melihat potensi dari siswa 

masing-masing untuk dikembangkan secara positif. 
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1) Pemantauan Diri 

Pemantauan diri bisa berupa buku kendali ibadah, ataupun instrument-

instrmen yang diberikan oleh guru berupa pemantauan diri, bisa jadwal kegiatan 

sehari-hari dan lain-lain. Pemantau diri dilakukan agar siswa mampu menilai diri 

sendiri sejauh mana prilaku positif yang mereka lakukan, bagaimana upaya-upaya 

peningkatannya. Disini anak dilatih untuk secara mandiri untuk disiplin 

mengingat terbatasnya waktu guru untuk memantau kebiasaan siswa. Guru bisa 

memberikan kartu pengendalian diri atau semacamnya. 

Intervensi ini sangat efektif, namun sedikit saja upaya dan waktu pihak 

guru. Efektivitasnya didasarka pada pemahaman bahwa semua siswa 

menginginkan sejumlah kendali. Juga, lebih baik memberi siswa kendali menurut 

kehendak guru kemudian siswa mengendalikan diri mereka. Intervensi ini juga 

menangkap siswa yang berlaku baik, yang ditunjukkan oleh riset secara gambling 

sebagai cara paling efektif untuk mengubah prilaku. 

2) Pengembangan Kemampuan Individual Siswa 

Seorang guru boleh bertanya pada diri sendiri, kemampuan apakah yang 

saya inginkan pada siswa? Pengetahuan apakah yang dibutuhkan siswa, 

ketrampilan apakah? dan sikap apakah yang saya inginkan siswa memilikinya. 

Tentu saja pertanyaan tersebut perlu ditambah, karena masih banyak pertanyaan-

pertanyaan lain yang harus dirancang guru, sebelum guru membuat keputusan 

tentang apa dan bagaimana melaksanakan suatu pembelajaran.  

Apapun pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan guru, maka guru 

harus memperhatikan beberapa hal antara lain: 
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a)  fokuskan, guru akan belajar daripada mengajar; 

b) guru mau mendorong siswa untuk berfikir; 

c) guru mampu mendorong berfikir siswa; 

d) guru mau membantu siswaq untuk menghubungkan pelajarannya dengan 

pelajaran yang lain; 

e) guru mau membuat lingkungan belajar yang kondusif; 

f) guru mau membantu siswa untuk belajar bagaimana belajar (Yamin, 

2012:8). 

Dalam mengembang kemampuan siswa diperlukan langkah-langkah yaitu 

memberikan pekerjaan yang siswa sukai dengan mendukung hobinya, mengajak 

siswa berdialog, bangkitkan minat siswa, bombing siswa tersebut untuk 

menjadikan hobinya kearah kebaikan,dan memberi motivasi teru-menerus 

(Priansa,2010:32). 

 

b. Disiplin Dari Prilaku Negatif 

Pengajaran disiplin tanpa disadari dapat menjadi pengajaran perilaku 

buruk. Para guru dapat menghilangkan perilaku buruk dari kehidupan sekolah 

siswa dengan tidak memberikanperhatian kepada mereka. Pada waktu bersamaan, 

guru sibuk melatih siswa prilaku yang tidak diinginkan melalui pemberian 

imbalan atas prilaku buruk itu dengan perhatian negatif (Khalsa, 2008:128). 

Beberapa kasus prilaku negatif yang sering dilakukan disekolah 

diantaranya: penganiaya terhadap siswa yang lebih kecil, badut kelas, tukang 

intrupsi, siswa tidak teratur, siswa terlalu sensitif, tukang ejek, perusak property, 
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tukang berkelahi, siswa merasa bodoh, siswa cemas, dan siswa menyerempet 

seksual. 

Kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi pada siswa tersebut haruslah 

diputus mata rantainya. Sebab kebiasaan negatif tersebut akan sangat mudah 

untuk ditiru oleh adik-adik kelasnya dan akan menjadi budaya turun-temurun. Hal 

ini perlu penanganan serius dan butuh pengawasan yang kontinew agar 

permasalahan tersebut tidak terulang terjadi. Oleh karena itu peran guru dalam 

berinteraksi dengan peserta didik haruslah betul-betul menyelami dunia mereka, 

agar gerak-gerik apapunyang bersifat negative guru dapat mengetahuinya. 

1) Penyelamatan Anak Dari Pengaruh NAPZA 

Sekolah yang tidak disiplin membuat siswa berani berbuat apapun, karena 

tidak adanya peraturan yang jelas dalam sekolah. Misalnya, ada beberapa sekolah 

yang membebaskan muridnya berbuat apapun yang penting bayar sekolah lancar, 

tindakan seperti ini menghancurkan masadepan anak hanya karena menginginkan 

keuntungan semata. Sekolah yang tidak membuat harkat dan martabat guru jatuh 

dan pada akhirnya guhru tidak dihormati dan disegani. Kedudukan guru akan 

hancur seiring dengan kehancuran moral siswa. 

Antisipasi sekolah terhadap kemungkinan menggunakan Napza perlu 

ditingkatkan dengan pengawasan yang ketat. Razia sekolah harus sering 

dilakukanuntuk mengetahui apakah ada barang Napza yang dibawa oleh siswa. 

Kemampuan mencari informasi tentang siswa yang melakukan Napza juga 

penting karena satu siswa yang memakai Napza akan cepat mempengaruhi murid 

lain untuk mencoba (Kabain, 2010:51). 
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Upaya-upaya penyelamatan anak dari Napza adalah dengan memberikan 

pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan NAPZA. 

Memberikan kegiatan yang bermakna bagi siswa, seperti ekstrakurikuler, sering 

mengadakan razia, dan menciptakan suasana lingkungan sekolah yang sehat 

dengan membina hubungan yang harmonis antara pendidik dan anak didik. 

 

3. POLA INTERAKSI GURU PAI DAN PESERTA DIDIK SEBAGAI 

PROSES PENINGKATAN KEDISIPLINAN SISWA 

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&Akhdhiyat2009:227). 

Disekolah sebutan pada pengajar pendidikan agama Islam 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. Selanjutnya pengajar pendidikan agama Islam/guru PAI disebut sebagai 

“guru”. 

Disiplin dalam interaksi edukatif diartikan sebagai suatu pola tingkah laku 

yang diatur menurut ketentuan yang sudah ditaati dengan sadar oleh pihak guru 

maupun pihak anak didik. Mekanisme konkret dari ketaatan dan ketentuan atau 

tata tertib itu akan terlihat dari pelaksanaan prosedur. Jadi, langkah-langkah yang 
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dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang digariskan. Penyimpangan dari 

prosedur, berarti suatu indikator pelanggaran disiplin (Djamarah, 2000:16) 

Hal tersebut memunculkan istilah guru 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 

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 

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. 

Kaitan dengan interaksi guru dan peserta didik dengan peningkatan 

kedisiplinan adalah sangat erat sekali, karena dalam kesehariannya guru adalah 

sebagai pengganti orang tua disekolah. Guru disekolah sebagai panutan baik 

secara tingkah laku ataupun perbuatan. Dalam interaksi ini pula guru 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 terjaadi karena interaksi guru dan peserta didik.  
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Peran seorang guru sangat menetukan dalam perkembangan kedisiplinan 

siswa. Sehingga dibutukan komitmen, keseriusan serta keprofesionalan dalam 

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. Dan pada 

akhirnya kalau ini terjadi peningkatan kedisiplinan pada siswa sangat mustahil 

terjadi. 

Terkait dengan budaya disiplin, kita harus mengenal apa itu budaya 

sekolah. Para ahli antropologi budaya memandang tuntutan-tuntutan masyarakat 

terhadap sekolah dengan kata proses perubahan kultural secara siklus. Tahap 

perubahan kebudayaan yang sedang berjalan sekarang, khususnya pada 

masyarakat yang sudah maju, diklasifikasikan sebagai transaksional. Daya 

pendorong peruuuuubahan kultural yang pertama adalah revolusi ilmu dan 

teknologi dan yang kedua adalah perubahan sosial (Rohiyat, 2010:23). 

Guru memiliki peranan yang sangat berat dan penting karena guru 

bertanggung jawab atas terbentuknya moral siswa yang telah diamanahkan para 

orang tua atau wali untuk menciptakan anak didiknya menjadi terdidik, 

terbimbing, dan terlatih jasmani dan rohaninya. Maka guru adalah seorang figure 

yang terhormat, dia menjadi ukuran dan pedoman bagi anak didiknya, ditengah 

masyarakat sebagai suri tauladan. 




