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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

     

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Lokasi SD Negeri 2 Margomulyo sebagai berikut: 

a. Nama Sekolah   : SD NEGERI 2 MARGOMULYO 

b. Alamat    : Jln Flamboyan  Ramiyan 

Desa    : Margomulyo 

Kecamatan   : Glenmore 

Kabupaten   : Banyuwangi 

Propinsi   : Jawa Timur 

Nomor Telephone / HP : - 

 

c. Status Sekolah   :  NEGERI 

       N I S    :  100500 

       N S S    :  101052508010 

      N S B    :  0021117503010010 

                                                       0021117603012011 

d. Tahun berdiri   :  1975 

e. Status Tanah   :  Tanah Negara 

f. Luas Tanah   :  2.500 m2 

g. Nama Kepala Sekolah  :  SUWONO, S.Pd I 

h. SK Kepala sekolah  :  821.1/138/429.202/2014 

i. Jenjang Akreditasi  :  B 

 

2. Letak Geografis 

Secara geografis Kecamatan Glenmore merupakan Kecamatan yang tidak 

terlalu srategis,  jauh dari pusat kota Banyuwangi dan merupakan perlintasan jalan 

poros antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi yang jarang 

disinggahi. Keadaan ekonomi rata-rata menggantungkan hasil dari perkebunan 
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baik milik pemerintah (PTPN XII) ataupun milik swasta dan rata-rata sebagai 

pekerja, buruh dan lain-lain. Keadaan ini yang mengakibatkan tingkat pendidikan 

di Kecamatan Glenmore tergolong rendah. Rata-rata orang yang memiliki 

penghasilan lebih atau menengah keatas memberikan pendidikan kepada putra-

putrinya diluar kecamatan Glenmore, seperti: Genteng, Kota Banyuwangi, 

ataupun ke Jember.  

Dengan keadaan seperti ini SDN 2 Margomulyo, walaupun bukan sekolah 

favorit yang menjadi jujukan para orangtua murid untuk mensekolahkan anaknya, 

sekolah ini mampu menjaga dan menciptakan anak didiknya menjadi sekolah 

yang disiplin walaupun tidak menyamai sekolah favorit. Akan tetapi hasil 

observasi peneliti, apabila dibanding dengan sekolah yang memiliki kualitas 

serupa, SDN 2 Margomulyo adalah sekolah yang tergolong disiplin. 

SDN 2 Margomulyo Glenmore Kabupaten Banyuwangi terletak di jalan 

Flamboyan  Ramiyan Glenmore. Adapun batas-batasanya adalah: 

- Sebelah utara SDN 2 Margomulyo terdapat hutan karet milik 

PERHUTANI. 

- Sebelah selatan berbatasan dengan persawahan dan pertanian 

penduduk. 

- Sebelah barat berbatasan dengan kebun kakau perkebunan 

Margomulyo milik swasta. 

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Flamboyan  Ramiyan dan 

perkampungan penduduk. 
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3. Keadaan Siswa, Guru dan Sarpras 

SDN 2 Margomulyo memiliki siswa berasal dari lingkungan sekitar 

sekolah, siswa yang berangkat kesekolah mayoritas berjalan kaki, sebagaian naik 

sepedah gayung dan sedikit sekali diantar orang tua, mengingat jarak sekolah dan 

rumah relatif dekat. Adapun jumlah siswa yang ada pada SDN Margomulyo dapat 

dilihat dari tabel terlampir. 

Tenaga pengajar atau guru merupakan elemen yang sangart penting dan 

menentukan dalam proses belajar mengajar. Tanpa guru, siswa dalam belajar 

mengalami kebingungan tanpa ada yang mengomando atau mengarahkan. Jadi 

guru merupakan salah satu unsur dari pendidikan dan sumber transfer ilmu 

pengetahuan serta penyaji dari kurikulum yang telah ditetapkan. Kompetensi guru 

dalam PBM sangat menentukan terhadap output pendidikan.Adapun tenaga 

pengajar/guru yang ada di SDN 2 Margomulyo sebagaimana terlampir.                                                                     

SDN Margomulyo merupakan sekolah pinggiran yang kurang mendapat 

perhatian dari pemerintah, sehingga memiliki fasilitas yang amat terbatas. Banyak 

ruang-ruang yang memiliki fungsi ganda karena keterbatasan gedung. Akan tetapi 

kepala sekolah dan guru membesarkan hati para siswanya dengan kalimat 

“fasilitas tidak menjamin kualitas”, kalimat inilah yang melekat pada hati peserta 

didik. Jadi pembelajaran bisa dilakukan di kebun atau diluar kelas (pembelajarn 

Outbond) yang menginspirasi pada siswa. Adapun sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh SDN 2 Magomulyo adalah sebagaimana terlampir. 
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B. Penyajian Data dan Analisis 

1. Interaksi Guru PAI dan Peserta Didik Dalam Rangka Peningkatan 

Kedisiplinan Pada Kebisaaan Positif Siswa SDN 2 Margomulyo 

Peningkatan mutu pendidikan di SDN 2 Margomulyo senantiasa 

ditingkatkan, upaya-upaya tersebut diwujudkan dengan penciptaan iklim belajar. 

Walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana dimana banyak ruang yang 

dijadikan multifungsi karena keterbatasan gedung. Begitu juga media 

pembelajaran yang terbatas disebabkan SDN 2 Margomulyo merupakan sekolah 

pinggiran dan jauh dari pusat kota sehingga perhatian pemerintah kurang 

menyorotinya. Letak geografis SDN 2 Margomulyo dekat dengan hutan dan 

perkebunan yang mengandalkan inputan dari lingkungan masyarakat jarang 

penduduk. Tidak seperti sekolah favorit diperkotaan yang menyaring inputan 

berkualitas melalui tes, di SDN 2 Margomulyo menerima siswa tanpa tes apapun 

asalkan usianya memenuhi. Rata-rata beground orang tua menengah kebawah dan 

kurang peduli dengan pendidikan (01/OBS/KP/XII/2015). 

Dari gambaran tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi SDN 2 

Margomulyo, bagaimana menciptakan sekolah biasa-biasa saja menjadi luar bisa. 

Peneliti mengamati dari semangat guru dan komitmennya yang besar, terbukti 

dari kehadiran guru-guru yang pagi-pagi sekali menyambut siswa-siswi dipintu 

gerbang sekolah, memberikan salam sapa. Pada waktu kehadiran peneliti nyaris 

tidak pernah ada jam kosong dikelas. Guru-guru antusias mengajar dikelas dan 

sekali-kali siswa diajak belajar diluar kelas (outbond). Kegiatan belajar diluar 

kelas sangat didukung oleh lingkungan yang sejuk dan asri, suasana perkebunan 

dan hutan homogen merupakan sarana belajar siswa langsung dari alam. Hal 
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tersebut yang membuat antusias belajar siswa yang meningkat ditengah 

keterbatasan sarana (01/OBS/KP/XII/2015). 

Ketika peneliti berada diruang kepala sekolah peneliti bertanya kepada 

kepala sekolah dengan melihat dari obsevasi. Peneliti bertanya tentang interaksi 

guru PAI sebagai upaya kedisiplinan siswa dalam belajar, akan tetapi peneliti 

terlebih dahulu ingin mengetahui pandangan kepala sekolah tentang mutu sekolah 

sebagai hasil dari proses kedisiplinan belajar siswa :” Apa yang menjadi program 

bapak Suwono untuk meningkatkan mutu sekolah?” 

Kepala sekolah bapak Suwono, S.Pd.I menjawab, melihat dari latar 

belakang sekolah ini baik sarana prasarana maupun siswanya, kami selalu 

menanamkan pada siswa dengan bahwa fasilitas tidak menjamin kualitas, 

anak-anak bisa belajar dikebun atau tempat tempat yang menyenangkan 

untuk belajar. Program sekolah secara umum adalah membudayakan 

belajar pada siswa baik disekolah maupun dirumah, siswa dibiasakan 

dengan senang baca buku. Dimulai dengan kewajiban siswa bawa buku 

baik ketika sedang belajar maupun istitahat. Program ini menurut 

pengamatan saya juga terdapat kelemahan, diantaranya banyak buku-buku 

yang berserakan karena tertinggal disebabkan siswa asik bermain. Akan 

tetapi kami beranggapan dengan membawa buku, lama-kelamaan juaga 

akana adanya ketertarikan untuk membacanya. Ini hanya langkah pertama 

kami agar siswa disiplin dalam belajar dan tidak alergi untuk membaca 

buku diantara kebisaaan anak sekolah dasar yang senang bermain 

(01/W.KS/KB/XII/2015). 

 

Dapat dijelaskan bahwa untuk membiasakan disiplin belajar pada siswa 

dimulai dengan kewajiban membawa buku pelajaran apapun dilingkungan 

sekolah dan apabila terdapat siswa yang tidak membawa buku ketika sedang 

istirahat ataupun berjalan-jalan dilingkungan sekolah maka dikenakan sanksi. 

Akan tetapi peraturan tersebut berlaku apabila siswa tidak sedang dalam KBM, 

dengan kata lain kebisaaan ini dilakukan diluar komunikasi belajar mengajar.  
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Pernyataan kepala sekolah tersebut dibenarkan oleh guru PAI bapak Boby 

Eru Prasetyo, S.Pd.I ketika peneliti bertanya: “Apakah ada program khusus dari 

sekolah terutama pada guru PAI selain guru kelas yang berperan sebagai guru BK 

kalau di SD. Khususnya tentang kedisiplinan belajar siswa?” 

Guru PAI bapak Boby Eru Prasetyo, S.Pd.I menjawab: untuk memupuk 

kedisiplinan belajar pada siswa sekolah mewajibkan siswa senang 

membawa buku diawali dengan senantiasa membawa buku diluar KBM, 

dengan sering membawa kami juga memotivasi untuk membaca diwaktu 

senggang. Yang dibawa boleh buku paket apapun milik sendiri ataupun 

buku catatan. Kami senantiasa mengawasi untuk program ini 

(02/W.GPAI/KB/XII/2015). 

 

Pola interaksi yang dilakukan guru pendidikan agama Islam kaitan dengan 

hal ini adalah pola interaksi multi arah, dimana ada siswa tertentu yang ditunjuk 

mengawasi pergerakan teman-temannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap 

program tersebut. Apabila terdapat siswa yang tidak membawa buku maka siswa 

yang ditunjuk tersebut mencatat dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan di 

sekolah. Keterlibatan siswa dalam pengawasan adalah untuk membantu guru 

dengan keterbatasan pengawasan dari guru yang tidak terjangkau 

(03/OBS/KP/XII/2015). 

Dari pengamatan peneliti memang cara ini efektif untuk dilakukan, 

walaupun juga ada kelemahan, salah satu contoh banyak sekali buku yang 

teringgal di tempat-tempat bermain siswa, sebagai akibat lupa mengambil 

bukunya lagi setelah asik bermain. Akan tetapi banyak juga siswa yang 

memanfaatkan membaca buku yang dibawanya diwaktu istirahat dan jam kosong 

ketika tidak sedang bermain. Begitu juga ketika menunggu bel masuk sekolah 

dipagi hari banyak siswa yang memanfaatkan untuk membaca buku ketika tidak 
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mendapat jadwal piket kelas. Program ini disamping terdapat kelemahan, juga 

sangat efektif untuk memancing siswa untuk gemar membaca 

(04/OBS/KP/XII/2015). 

Program pengawasan untuk membawa buku ini tentunya melibatkan 

semua pihak, tidak hanya satu orang kepala sekolah atau guru tertentu untuk 

senantiasa mengawasi. Perlu dibutuhkan dukungan semua guru dan siswa yang 

peduli terhadap program ini. Kemudian peneliti kembali bertanya kepala sekolah 

terkait hal ini, “Bagaimana bapak motifasi untuk senantiasa semangat, baik 

kepada guru ataupun siswa dalam meningkatkan prestasi belajar siswa? 

Kemudian kepala sekolah bapak Suwono, S.Pd.I menjawab: untuk 

memotivasi siswa cukup kami memberikan semangat dan dorongan baik 

ketika upacara hari Senin ataupun disetiap kesempatan kami semnantiasa 

menyapa anak-anak dikelas. Secara materiil kami memberisemangat 

berupa hadiah pada setiap anak yang memiliki peringkat kelas. Hadiahnya 

kecil berupa alat tulis, akan tetapi ini sanggup memotivasi siswa untuk 

bersaing dalam belajar. Untuk memotivasi guru secara materiil kami tidak 

terlalu bisa berbuat apa-apa, pendapatan BOS yang terbatas dan kami tidak 

menarik iuran apapun pada siswa, sehingga dana BOS hanya cukup untuk 

oprasional sekolah dan mengaji guru sukwan dan itupun relatif kecil 

gajinya. Akan tetapi kami hanya bisa memberikan semangat, dorongan, 

motivasi untuk berjuang dalam pendidikan mencerdaskan 

bangsa(01/W.KS/KB/XII/2015). 

 

Tentang motivasi yang diberikan sekolah kepada siswa, dibenarkan oleh 

siswa bernama Muh. Syafiq yang ditemui oleh peneliti pada waktu istirahat dan 

sedang bermain peneliti menghampiri dan bertanya,” Apa yang diberikan sekolah 

kepada siswa yang berprestasi, contohnya rangking kelas?” Siswa bernama Muh. 

Syafiq tersebut menjawab: dibungkus kertas, saya nggak tahu isinya karena saya 

gak pernah rangking (04/W.SIS/KB/XII/2015). 
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Kedatangan guru pagi untuk menyambut siswa digerang sekolah oleh 

guru-guru bukan karena tunjangan ataupun ada honor khusus yang diberikan, 

melainkan kesadaran guru untuk mengabdikan diri dalam pendidikan. Lebih 

lanjut peneliti bertanya lagi kepada kepala sekolah bapak Suwono, S.Pd.I:” 

Langkah-langkah apa dalam interaksi guru dan peserta didik sebagai upaya 

peningkatan kedisiplinan belajar siswa? 

Untuk meningkatkan kedisiplinan belajar pada siswa kami memberikan 

buku penghubung orang tua, buku ini berupa buku catatan siswa sendiri 

yang harus dikasih komentar dan tanda tangan orang tua setiap kali guru 

memberi tugas pada siswa. Sebenarnya kami ingin menyetak secara 

khusus agar terkesan serius dan rapi akan tetapi karena keterbatasan dana 

dan tidak mungkin kami memungut biaya pada siswa. Buku penghubung 

ini sebagai pantauan sekolah pada siswa ketika belajar dirumah. Orang tua 

bisa memberi catatan apapun baik keluahan belajar siswa, harapan dan 

lain-lain. Buku penghubung ini akan dibaca oleh guru kelas yang akan 

ditindak lanjuti sebagai program sekolah. Mengenai materi pelajaran kami 

tidak menambahi ataupun mengurangi, kami sesuaikan materi pelajaran 

sesuai dengan kurikulum pemerintah. Kami masih menggunakan 

kurikulum KTSP, walaupun beberapa sekolah sudah menggunakan 

kurikulum 2013 karena sekolah kami belum mampu baik dari sarana 

maupun SDM. Diluar jam kelas terdapat pembisaaan-pembisaaan 

keagamaan yang diharapkan mempu meningkatkan jiwa spiritual yang 

berdampak pada tingkah laku dan kedisiplinan (01/W.KS/KB/XII/2015). 

 

Tentang buku penghubung juga dibenarkan oleh guru kelas, seperti ketika 

peneliti mewawancarai guru kelas dan kebetulan yang kami temui adalah guru 

kelas yang bernama Nita Ekowati, S.Pd. Peneliti bertanya:” Upaya apa yang 

dilakukan sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan khususnya kedisiplinan 

belajar?” 

Guru kelas yang bernama Nita Ekowati, S.Pd.  empat menjawab: upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan belajar kalau disekolah 

senantiasa membawa buku kemanapun, kalau pantauan dirumah dengan 

buku penghubung orang tua setiap kami memberi tugas. Tugas akan 

dinilai jika ada catatan orang tua dan tanda tangan. Dan dari komentar-
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komentar orang tua inilah kami membuat skema pembelajaran sesuai 

dengan kasus-kasus belajar anak. 

 

Lebih lanjut peneliti juga bertanya kepada salah satu guru kelas bernama 

Suhariyono, S.Pd.“Menurut penilaian anda, apakah anda sudah puas tehadap hasil 

kedisiplinan siswa anda terutama dalam hal belajar?” 

Guru kelas bernama Suhariyono, S.Pd. menjawab: ya kami cukup puas, 

terhadap kedisiplinan belajar siswa kami, terbukti tidak kalah prestasinya 

dengan sekolah lain yang memiliki kualitas yang sama, siswa kami bisa 

mengunggulinya walaupun tidak bisa menjadi yang terbaik 

(03/W.GK/KB/XII/2015). 

 

 

Memang tidak ada pengembangan khusus pada kurikulum di SDN 2 

Margomulyo akan tetapi hanya penguatan belajar yang ada disekolah berupa 

penciptaan lingkungan belajar yang menuntuk siswa dekat dengan buku. Dan 

penguatan belajar dirumah dengan pekerjaan rumah yang didukung dengan buku 

penghubung. Hal tersebut juga dibuktikan dengan jadwal belajar yang ada di SDN 

2 Margomulyo sebagaimana terlampir. 

Dari lampiran jadwal pelajaran tersebut telihat bahwa SDN 2 Margomulyo 

menggunakan kurikulum KTSP yang ditunjukkan adanya mata pelajaran 

Matematika, IPA, IPS dan lain-lain, tidak ada muatan khusus kecuali Bahasa Jawa 

dan Bahasa Using yang merupakan mulok wajib daerah. Sedangkan pada 

kurikulum 2013 menggunakan tematik atau dalam mata pelajarannya dikenal 

dengan Pembelajaran Tematik Terpadu (PTT). Walaupun memiliki kurikulum 

yang standar akan tetapi penguatan diluar pembelajaran diutamakan melaui sistim 

pembelajaran terpantau. Kegiatan pembelajaran diluar kelas turut andil dalam 

memberikan semangat belajar, sehingga siswa tidak merasa bosan dikelas. 
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Pembelajaran diluar kelas memotivasi rasa ingin tahu siswa pada pengetahuan. 

Belajar sambil bermain adalah senjata ampuh membudayakan disiplin siswa 

dalam belajar, secara tidak langsung siswa menyukai belajar tanpa ada paksaan. 

Lebih khusus lagi tentang interaksi guru PAI dan peserta didik dalam 

meningkatkan kedisiplinan pada kebiasaan positif  khususnya pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI). Peneliti menemui guru PAI yang baru selesai 

mengajar dikelas, waktu itu peneliti menemui diruang guru, dan peneliti 

menenyakan beberapa pertanyaan. Diantaranya peneliti bertanya,” Bagaimana 

menurut bapak Boby Eru Prasetyo, S.Pd.I tentang kedisiplinan belajar siswa SDN 

2 Margomulyo baik disekolah maupun dirumah khususnya mata pelajaran PAI?” 

Bapak Boby Eru Prasetyo, S.Pd.I menjawab: siswa kami cukup disiplin 

khususnya pembelajaran diluar kelas. Walaupun SDN 2 Margomulyo ini 

adalah sekolah umum, akan tetapi latar belakang agama dari seluruh siswa 

100% beragama Islam. Kebiasaan-kebiasaan keagamaan seperti mengaji 

sebelum pembelajaran, berdoa sebelumdan sesudah belajar, dan seminggu 

sekali mengadakan shalat Dhuha karena keterbatasan sarana mendapat 

respon yang positif. Terbukti tanpa dikoordinir secara koordinir secara 

kusus, siswa sudah mengerti kebiasaan yang setiap hari harus dilakukan. 

 

Pola interaksi yang dilakukan oleh guru PAI menunjukan multi arah, yaitu 

dengan mengunakan tutor sebaya untuk menjalankan pesan yang disampaikan 

guru PAI tersebut. Guru PAI hanya mengawasi kegiatan tesebut, dan memberikan 

bantuan apabila tutor sebaya tersebut mengalami kesulitan. Interaksi ini cukup 

efektif disamping menjalankan program pendidikan agama Islam, juga 

memberikan pengalaman siswa dengan tanggung jawab sebagai pemimpin. 

Dampak dari pembentukan tutor sebaya tersebut adalah program pembiasaan 

keagamaan masih tetap berjalan walaupun guru pendidikan agama Islam 

berhalangan hadir (04/OBS/KP/XII/2015). 
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Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan,” Pada mata pelajaran PAI, 

apakah ada program tambahan selain kurikulum Nasional yang telah ditetapkan? 

Bapak Boby Eru Prasetyo, S.Pd.I menjawab: program tambahan selain 

yang ditetapkan oleh kurikulum Nasional adalah program pembiasaan 

mengaji sebelum masuk pelajaran, shalat Dhuha dan hafalan doa sehari-

hari. Selain disekolah untuk pantauan ibadah siswa dirumah terdapat buku 

kendali ibadah. Buku ini merupakan program Dinas Pendidikan 

Kabupaten Banyuwangi yang menjadi buku panduan sekolah-sekolah 

yang ada di Kabupaten Banyuwangi 

 

“Bagaimana cara bapak untuk menciptakan kedisiplinan belajar khususnya 

mata pelajaran PAI?” Beliau menjawab: sama halnya dengan mata pelajaran lain 

kalau disekolah kami mengajak siswa belajar sambil bermain, sedangkan dirumah 

dengan buku penghubung yang diprogramkan oleh sekolah. Kemudian peneliti 

bertanya lagi, “Seberapa dekat bapak Boby Eru Prasetyo, S.Pd.I mengenal siswa 

bapak mengenai kepribadian, tingkah laku ataupun kedisiplinan belajar siswa 

bapak?” 

Bapak Boby Eru Prasetyo, S.Pd.I menjawab: kami sangat dekat sekali, 

kami menganggap sebagai anak sendiri dan rekan belajar, mereka juga 

tanpa mengurangi rasa hormat tidak segan terhadap kami dan senantiasa 

terbuka. Siswa-siswa kami senantiasa mengutarakan isi hati kepada kami 

tentang masalah-masalah materi pelajaran bahkan masalah pribadi. Saking 

terbukanya masalah pribadi tersebut diutarakan dan bahkan kepada orang 

tuanya sendiri bersikap tertutup dan lebih terbuka pada kami. Ini kami 

manfaatkan untuk mendalami kepribadian siswa dan sebagai kontrol 

terhadap kenakalan siswa. Kami sering mendapat informasi dari 

pelanggaran siswa justru dari laporan siswa (02/W.GPAI/KB/XII/2015). 

 

Kondisi siswa dari pengamatan peneliti memang sangat akrab bapak Boby 

(guru PAI). Kehadiran bapak Boby dikelas sangat dinanti, terbukti apabila 

terlambat sedikit saja dikarenakan peneliti mewawancarainya, siswa menjemput 

bapak Boby yang sedang dikantor bersama peneliti. Keakraban sangat Nampak 
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ketika siswa bergerumbul menggandeng tangan bapak Boby pada waktu 

menjemput dikantor untuk masuk ke kelas (04/OBS/KP/XII/2015). 

Peningkatan kedisiplinan belajar pada mata pelajaran PAI hampir sama 

dengan matapelajaran yang lain di SDN 2 Margomulyo yakni dalam proses 

pembelajaran yang menyenangkan salahsatunya dengan cara outbond atau 

pembelajaran diluar kelas. Hal tersebut terbukti ampuh dalam meningkatkan 

kedisiplinan belajar anak. Kesadaran belajar yang muncul dengan sendirinya pada 

diri sang anak lebih mengena dari pada pembelajaran yang dipaksa atau ada turut 

campur orang dewasa. 

SDN 2 Margomulyo nyaris tidak ada kendala perbedaan multikultur dalam 

hal agama, karena semua siswa beragama Islam. Jadi guru PAI bebas 

mengeksplor segala program yang diperuntukkan oleh seluruh siswa. Program-

program diluar kelas seperti mengaji, shalat Dhuha, doa-doa harian dapat 

dilakukan oleh seluruh siswa. Untuk pantauan ibadah dirumah, sekolah 

memberikan buku kendali ibadah yang sudah menjadi program dari pemerintah 

daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. 

Kedekatan antara siswa dan guru merupakan modal utama untuk 

menyelami dan mendalami masalah-masalah yang terjadi pada siswa dalam 

berinteraksi. Ini penting karena dengan keterbatasan pengawasan oleh sekolah, 

guru mampu mengetahui dengan adanya laporan dan gerak-gerik siswa yang akan 

atau terjadinya pelanggaran. Dengan model semacam ini akan menekan angka 

pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kedekatan guru dan peserta didik juga 

berguna dalam proses pembelajaran, karena siswa tidak enggan untuk bertanya 
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ketika mengalami kesulitan dalam belajar. Interaksi guru dan peserta didik yang 

harmonis juga membantu siswa dalam menghadapi masalah baik pribadi ataupun 

masalah sosial. Masalah-masalah yang terjadi disekolah tidak jarang berawal dari 

masalah yang dibawa dari rumah, seperti brokenhome yang berdampak pada 

psikologis anak, sehingga melampiaskan dengan kenakalan-kenakalan dengan 

harapan akan mendapat perhatian oleh orang lain. 

Hampir sepertiga kehidupan sang anak dihabiskan disekolah. Sikap dan 

prilaku anak akan dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia tinggal. Disini sekolah 

juga berperan penting dalam mencetak pribadi anak disamping anak juga 

membawa kebiasaan-kebiasaan yang ada pada keluarga mereka. Peran guru 

sebagai orang dewasa menjadi penting membawa karakter anak disekolah. 

Pembentukan karakter tersebut bisa dengan membudayakan kebiasaan-kebiasaan 

positif pada siswa (04/OBS/KP/XII/2015). 

Menyadari hal ini SDN 2 Margomulyo membuat sebuah program 

pembiasaan positif yang ini akan menjadi sebuah budaya. Dengan sendirinya 

siswa kelas satu yang baru bergabung dengan SDN 2 Margomulyo akan 

mencontoh prilaku kakak kelasnya. Guru berperan sebagai kontrol apabila terjadi 

penyimpangan yang membuat program tersebut menjadi kurang maksimal. Lebih 

khusus peneliti bertanya kepada kepala sekolah mengenai program yang 

dimaksud. Peneliti bertanya, “Program apakah yang dilakukan oleh sekolah dalam 

rangka memberikan kebiasaan positif pada siswa selain KBM yang ada di kelas 

khususnya Pendidikan Agama Islam?” 

Kepala sekolah bapak Suwono, S.Pd.I menjawab: kalau diluar kelas 

pembiasaan-pembiasaan positif yang kami galakkan bidang keagamaan 
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adalah mengaji bersama secara kalasikal sebelum mengawali masuk jam 

pertama. Shalat Dhuha berjamaah secara bergiliran dalam waktu satu 

minggu untuk kelas empat, lima dan enam. Hafalan doa-doa harian seperti 

yang ada di TPQ. Untuk pantauan ibadah dirumah, ada buku kendali 

ibadah. Jadi siswa bisa mengendalikan waktu kapan ibadah dan kapan 

waktunya bermain. Kemudian kebiasaan lain yang menjadi program 

sekolah diluar KBM adalah program senyum, salam, sapa. Biasanya siswa 

kalau ketemu guru diluar kegiatan sekolah cenderung menghindar, oleh 

karenanya kami biasakan kalau ketemu guru dimana saja berada senatiasa 

uluk salam (06/W.KS/KP/XII/2015).  

 

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan yang terkait dengan peran guru 

PAI dengan peserta didik kaitannya pantauan tentang ibadah siswa baik dirumah 

maupun disekolah. Peneliti bertanya, “Apakah bapak memberikan tugas khusus, 

khususnya pada guru PAI dalam rangka memberikan nilai-nilai kebiasaan positif 

pada siswa?” 

Kepala sekolah bapak Suwono, S.Pd.I menjawab: untuk penilaian buku 

kendali ibadah dan implementasinya kami menyerahkan sepenuhnya pada 

guru PAI. Siswa yang kesemuanya adalah beragama Islam memudahkan 

untuk peneilaian secara merata tanpa ada kendala perbedaan agama, 

walaupun kami harus terbuka untuk menerima siswa dari agama manapun 

yang diakui di Indonesia. Begitu juga yang menjadi koordinator untuk 

kebiasaan positif ibadah disekolah yang dibantu daqn didukung oleh 

semua guru yang ada disini (06/W.KS/KP/XII/2015). 

 

Mengingat pembelajaran disekolah sangat dipengaruhi lingkungan dan 

pergaulan dimana ia tinggal, perlu adanya program yang bersinergi antara di 

sekolah dan di rumah. Adanya kerja sama antara orang tua siswa dengan pihak 

sekolah dirasa sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Adanya sinergi 

ini memudahkan sekolah dengan kompleksitas rendah. Program yang dijalankan 

di SDN 2 Margomulyo khususnya praktik-praktik ibadah di rumah senantiasa 

dipantau melalui buku kendali ibadah tentunya membutuhkan kejasama dengan 



67 

 

 

 

orang tua. Pernyataan kepala sekolah juga diperkuat dengan pernyataan guru PAI 

yang diwawancarai oleh peneliti, “Apakah ada program khusus yang dilakukan 

oleh guru PAI ketika siswa berada di rumah?” 

Bapak Boby Eru Prasetyo, S.Pd.I menjawab: ya ada, yaitu buku kendali 

ibadah yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi. Buku 

kendali ibadah tersebut berisi jadwal waktu siswa kapan harus belajar, 

ibadah dan bermain. Kedua, ceklist ibadah yang telah dilakukan. Ketiga, 

tatacara ibadah dan doa-doa harian. Yang kesemua itu diawasi 

pelaksanaannya oleh orang tua dirumah masing-masing 

(07/W.GPAI/KP/XII/2015). 

 

Interaksi ini merupakan multi arah, karena ada keterlibatan semua 

kalangan termasuk orang tua siswa yang juga ikut mengontrol kegiatan ibadah 

putra-putrinya. Adanya interaksi ini menghasilkan siswa-siswi SDN 2 

Margomulyo taat beribadah. Karena sudah menjadi kebiasaan, ibadah sendiri 

bergeser menjadi sebuah kebutuhan yang pada awalnya merupakan perintah yang 

terstruktur dari sekolah (04/OBS/KP/XII/2015). 

Komitmen yang kuat di SDN 2 Margomulyo ini mampu menciptakan 

iklim positif siswa. Kebiasaan-kebiasaan positif pada siswa mampu bertahan 

lama, walaupun berbeda generasi pada siswa setiap tahun senantiasa istiqomah 

secara disiplin dengan minim pemantauan. Pemahaman pada siswa tanpa paksaan, 

diajak berfikir dan bertindak dengan penuh kesadaran dengan pola yang 

menyenangkan adalah senjata utama keberhasilan SDN 2 Margomulyo dalam 

menciptakan kedisiplinan pada kebiasaan positif. Peneliti bertanya pada kepala 

sekolah, “Apa yang menjadi faktor keunggulan program di sekolah ini khususnya 

dalam hal kedisiplinan pada kebiasaan positif siswa? 
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Kepala sekolah bapak Suwono, S.Pd.I menjawab: yang menjadi pembeda 

dari sekolah lain dengan SDN 2 Margomulyo adalah pembiasaan-

pembiasaan di luar KBM meliputi, pembiasaan agama yang terpantau, 

kebiasaan belajar/bawa buku di waktu senggang, laboratorium alam, buku 

penghubung orangtua dan kebiasaan senyum salam sapa pada guru 

maupun sesama siswa disekolah dan di luar sekolah 

(06/W.KS/KP/XII/2015). 

 

Sebuah kebiaasan positif tidaklah mudah diciptakan semudah 

membalikkan telapak tangan. Butuh waktu dan kontinewitas dan dukungan semua 

elemen sekolah. Komitmen guru dibutuhkan mengingat setiap tahun mengalami 

pergantian siswa, yaitu masuk siswa baru kelas satu dan keluar untuk siswa kelas 

enam. Ketika sistem sudah berjalan guru dan kepala sekolah tinggang 

mengevaluasi dan memberikan inovasi baru untuk pengembangan dari program 

tersebut. Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah dibenarkan oleh pernyataan 

guru PAI ketika kami bertanya, “Kebiasaan posif apasaja pada siswa yang 

upayakan oleh guru PAI, baik didalam kelas maupun diluar kelas?” 

Bapak Boby Eru Prasetyo, S.Pd.I menjawab kalau kebiasaan positif di 

dalam kelas yang terkait dengan Pendidikan Agama Islam adalah mengaji 

Al-Quran bersama sebelum mengawali pelajaran pada jam pertama, 

berdoa setiap mengawali pelajaran dan mengakhiri pelajaran. Dan kalau di 

luar kelas adalah kebiasaan salam pada guru dan sesama siswa, shalat 

dhuha dan kegiatan ibadah di luar sekolah yang terpantau. 

 

Untuk doa-doa yang kami amati ketika sebelum dan sesudah mengawali 

pembelajaran mulai dari kelas satu sampai kelas enam adalah sebagaimana 

terlampir. Doa-doa yang demikian ini mungkin dianggap hal yang biasa ketika 

pada sekolah-sekolah yang berlatar belakang Islam, seperti Madrasah Ibtidaiyah 

ataupun SD Islam. Akan tetapi pada sekolah umum seperti juga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

di SDN 2 Margomulyo sebelum mengawali pelajaran mungkin guru hanya 
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memandu dengan mari kira berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-

masing. Hal ini tidak berlaku di SDN 2 Margomulyo pembiasaan agama Islam 

sangat kental sekali. 

Diluar pembiasaan agama Islam peneliti juga menemukan sejumlah tata 

tertib yang istiqomah dijalankan yang berpengaruh juga terhadap peningkatan 

kedisiplinan pada kebiasaan positif siswa sebagaimana terlampir. 

Disamping terdapat peraturan ketat yang ditujukan pada siswa, yang 

menjadikan SDN 2 Margomulyo sukses dalam menciptakan karakter positif pada 

siswa adalah komitmen guru dalam menjaga tugas dan tanggung jawab yang 

sudah diepakati oleh semua. Adanya peraturan tanpa adanya kesadaran untuk 

menjalankannya adalah sangat mustahil akan berhasil. Sebuah aturan sebagai 

acuan dalam melaksanakan kerja yang sesuai dan dinamis dengan visi dan misi 

sekolah. Guru juga sebagai anutan dari peserta didik, dimana kecendrungan anak 

didik meniru prilaku dari orang dewasa.  

Tugas dan tanggung jawab guru sebagaimana terlampi bukan sekedar 

tulisan yang dipampang, atau sebagai pajangan saja melainkan sebuah budaya 

yang harus dilakukan dan apabila tidak dilakukan maka akan malu dengan teman 

kerja yang lain sesama guru. Ini yang membuat SDN 2 Margomulyo mempunyai 

guru yang memiliki komitmen tinggi dalam mendidik siswa-siswinya. 

Para guru terutama guru PAI menjadi sosok yang diteladani oleh para 

siswa. Semua guru yang ada di SDN 2 Margomulyo, walaupun ada beberapa yang 

merokok, akan tetapi melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang tidak 

terlihat oleh peserta didik (05/OBS/KN/XII/2015). 
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Gambar 2, Budaya Malu SDN 2 Margomulyo 

Kedisiplinan pada kebiasaan positif siswa tentunya terprogram, walaupun 

tidak tertulis akan tetapi telah menjadi kesepakatan bersama dan apabila dilanggar 

menjadi hal yang negatif  baik kepada guru maupun siswa. Oleh karena itu kami 

bertanya kepada guru PAI, “Apakah ada kurikulum tersembunyi (Hidden 

Curiculum) PAI yang menjadi program keunggulan di sekolah ini?” 

Bapak Boby Eru Prasetyo, S.Pd.I menjawab yang menjadi kurikulum 

tersembunyi dan program keunggulan disekolah ini khususnya yang 

terkait pembelajaran PAI seperti yang saya sampaikan adalah budaya 

senyum salam sapa, shalat dhuha, mengaji sebelum mengawali jam 

pertama, budaya membaca dan program pantauan ibadah. Dengan ini 

siswa SDN 2 Margomulyo walaupun secara prestasi bukan menjadi 

sekolah nomor satu, akantetapi dari tingkat kedisiplinan baik tingkah laku, 

iklim sekolah, seragam bisa diandalkan. 

 

Dari pengamatan peneliti bapak Boby selaku guru PAI, beberapa ditemui 

peneliti mengucapkan salam kepada siswa-siswanya yang bergerombol sedang 

bermain, dan murid-murid pun menjawab salam dengan penuh antusias. 

Pemberian keteladanan ini merupakan pola interaksi satu arah yang dilakukan 
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oleh guru PAI, dan akan sangat mudah untuk ditiru oleh siswanya 

(05/OBS/KN/XII/2015). 

Keberhasilan SDN 2 Margomulyo mendidik siswa agar senantiasa disiplin 

salahsatunya adalah teladan guru terhadap siswa, seperti pernyataan guru PAI 

yang ditanya oleh peneliti, “Bagaimana upaya bapak untuk senantiasa 

mengarahkan siswa agar disiplin pada kebiasaan positif?” Bapak Boby Eru 

Prasetyo, S.Pd.I menjawab, kami harus menjaga sikap pribadi yang baik, baik 

disekolah maupun dimana saja berada. Sehingga kami berupaya menjadi figur 

yang dapat dicontoh oleh seluruh siswa (07/W.GPAI/KP/XII/2015). 

Kemudian untuk mengetahui tingkat kepuasan wali murid terhadap 

program sekolah terutama tentang kedisiplinan siswa, kami juga menemui salah 

satu wali murid yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari lingkungan sekolah. 

Peneliti bertanya, “Perubahan positif apa yang ada pada putra-putri anda sejak 

anda mempercayakan putra-putri anda untuk sekolah di SDN 2 Margomulyo?” 

beliau menjawab cukup puas dan banyak perubahan positif pada diri anak 

terutama dalam hal ibadah tidak usah disuruh, mereka tahu akan kewajiban 

mereka sendiri (08/W.WM/KP/XII/2015). 

Kepuasan wali murid terhadap SDN 2 Margomulyo merupakan dampak 

dari program yang dijalankan oleh sekolah. Program ini juga dirasakan oleh siswa 

sendiri sebagai akibat tingkat kedisiplinan bagus yang  berdampak pada kenakalan 

siswa yang rendah, hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu siswa 

bernama Edo Damara yang ditanya oleh peneliti, “Hal apa yang membuat kalian 

senang untuk sekolah di SDN 2 Margomulyo ini?” siswa bernama Edo Damara 
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tersebut menjawab bahwa yang membuat dirinya senang sekolah di SDN 2 

Margomulyo adalah teman-temannya tidak nakal-nakal. Kenakalan relatif rendah 

dan tertekan dengan sendirinya dengan kebiasaan positif yang membudaya 

(09/W.SIS/KP/XII/2015). 

 

2. Bagaimana Interaksi Guru PAI dan Peserta Didik Dalam Rangka 

Peningkatan Kedisiplinan Untuk Menghindari Hal-hal Negatif Pada 

Siswa SDN 2 Margomulyo 

Kebiasaan negatif peserta didik tercipta karena lingkungan. Anak 

cenderung meniru prilaku orang dewasa di sekitarnya. Ini sangat berpengaruh 

penciptaan karakter sang anak, semisal orang dewasa merokok cenderung akan 

ditiru oleh sang anak. Seorang anak memiliki karakter selalu ingin tahu, mereka 

kebanyakan melakukan hal yang orang dewasa lakukan bukan apa yang orang 

dewasa bicarakan atau perintahkan. 

Tugas utama sekolah adalah mendidik dan membentuk karakter anak 

didik. Beground keluarga dan lingkungan anak didik dimana ia tinggal akan 

membawa dampak kebiasaan disekolah. Menjadi pekerjaan besar sekolah 

membawa karakter anak yang berbeda menjadi karakter yang sesuai dengan visi 

dan misi sekolah. Menyadari hal tersebut banyak sekali upaya yang dilakukan 

oleh SDN 2 Margomulyo dalam menciptakan kedisiplinan untuk menghindarkan 

siswa pada hal-hal negatif (pelanggaran). 

Pernyataan kepala sekolah ketika ditanya, “Apakah menurut bapak latar 

belakang dari inputan siswa SDN 2 Margomulyo ini berpengaruh pada tingkat 

kedisiplinan untuk menghindari hal-hal negatif pada siswa?” ternyata beliau 
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menjawab sangat besar sekali karena pendidikan dan ekonomi orang tua juga 

sangat menentukan kebiasaan dan karakter anak. Lebih lanjut peneliti bertanya, 

“Kasus-kasus kenakalan apasajakah yang pernah terjadi di SDN 2 Margomulyo 

ini?” beliau menjawab, yang terjadi disini adalah kasus-kasus anak SD pada 

umumnya adalah berkelahi antar teman, iseng mencuri peralatan tulis atau kue 

temannya sendiri, akan tetapi hal itu sangat kecil sekali terjadi. Krmudian peneliti 

melanjutkan pertanyaan, ” Apakah ada peraturan yang menangani khususnya  

dalam upaya menghidari hal-hal yang negatif pada siswa? Bapak Suwono S.Pd.I 

menjawab, ya ada, semua peraturan itu diperuntukkan untuk siswa mulai kelas 

satu sampai kelas enam tanpa terkecuali dan guru berperan aktif untuk 

menegakkannya (10/W.KS/KN/XII/2015). 

Untuk menghindari hal-hal negatif pada siswa perlu adanya peraturan atau 

larangan-larangan yang didampingi sanksi terhadap siapa saja yang melanggar. 

Hal tersebut berfungsi untuk memagari prilaku siswa terutama pencegahan untuk 

melakukan hal negatif. Dengan adanya peraturan dan sanksi, siswa akan berfikir 

dua kali untuk melakukan pelanggaran. Ada beberapa larangan di SDN 2 

Margomulyo sebagai upaya sekolah dalam peningkatan kedisiplinan siswa 

menghindari hal-hal negatif sebagaimana terlampir. 

Sebuah peraturan larangan hanyalah sebagai rambu-rambu siswa untuk 

dihindari, akan tetapi perlu adanya pencegahan-pencegahan oleh sekolah sebelum 

terjadi pelanggaran pada siswa. Salah satu guru yang berperan penting disini 

adalah guru PAI selain guru kelas yang bertanggung jawab dikelas. Kemudian 

peneliti bertanya, “Bagaimana pendekatan anda untuk mengetahui pelanggaran 
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sejak dini yang dilakukan oleh siswa, sehingga siswa terhindar dari hal-hal yang 

negatif lebih lanjut?” 

Bapak Boby Eru Prasetyo, S.Pd.I menjawab, kami sangat dekat dengan 

siswa, kami jadikan siswa rekan belajar sehingga mudah menyelami 

prilaku siswa. Apabila akan terjadi pelanggaran, pasti ada gerak gerik 

yang mencurigakan yang pastinya akan tercium dan kami lakukan 

pencegahan sehingga hal negatif tidak terjadi. Selain kedekatan kami, 

pelaporan siswa sangat kami butuhkan. Kebiasaan pelanggaran yang 

dilakukan pada siswa, cenderung tidak disukai oleh siswa lain dan segera 

melaporkan pada kami (11/W.GPAI/KN/XII/2015). 

 

Interaksi yang dilakukan oleh guru PAI baik satu arah maupun dua arah 

dengan keakraban sebagai rekan belajar, ternyata menjadi jurus ampuh untuk 

menekan kenakalan siswa di SDN 2 Margomulyo. Pengamatan peneliti mendapati 

suasana yang kondusif pada siswa, peneliti hampir tidak menemui kenakalan yang 

berarti dilakukan oleh siswa selama penelitian, ini menggambarkan bahwa SDN 2 

Margomulyo berhasil menekan kenakalan siswanya (08/OBS/KN/XII/2015). 

Kedekatan interaksi guru dan peserta didik sangat membantu kedisiplinan 

siswa. Bukan berarti kedekatan ini membuat siswa tidak memiki sopan santun 

kepada guru, melainkan kedekatan seperti orang tua sendiri bahkan dapat 

melebihi kedekatan orang tuanya sendiri. Guru dapat mempelajari karakter 

masing-masing anak serta mendalami sejauhmana potensi-potensi yang ada pada 

anak, baik hal yang positif maupun yang negatif. Penelusuran ini memudahkan 

seorang guru untuk mendidik sang anak sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

Kemudian peneliti melanjudkan pertanyaan, “Seberapa dekat keterbukaan siswa 

pada bapak dalam menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi pada 

pribadi siswa?” 
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Bapak Boby Eru Prasetyo, S.Pd.I menjawab, insyaAllah sangat dekat 

sekali. Justru interaksi kami dengan peserta didik lebih banyak diluar 

kelas. Kami mendekati siswa satu-persatu diluar jam pelajaran padawaktu 

senggang ataupun waktu istirahat, bercengkrama dan bersenda gurau. 

Momen-momen seperti ini secara tidak langsung siswa akan terbuka 

terhadap masalah yang dihadapinya, baik masalah sekolah maupun 

masalah pribadi (11/W.GPAI/KN/XII/2015). 

 

Guru pendidikan agama Islam (bapak Boby)  melakukan interaksi dua 

arah dengan melakukan yang pernah peneliti amati ketika waktu istirahat sekolah 

berbincang-bincang dengan salah satu siswa, dan kegiatan ini sering dilakukan 

dengan obyek siswa yang berbeda. Peneliti tidak banyak tahu tentang apa isi yang 

dibicarakan, akan tetapi dilihat dari percakapannya cukup enjoy dengan tertawa-

tertawa oleh kedua belah pihak (06/OBS/KN/XII/2015). 

Lantas peneliti kembali bertanya tentang tindakan apa yang pernah 

dilakukan oleh siswa dan bagaimana cara menanganinya. Lantas beliau 

menjawab, yaitu tindakan yang umum dilakukan oleh anak sekolah dasar seperti, 

berkelahi, jahil sama teman, rame dikelas dan pernah kedapatan siswa kami yang 

merokok. Kami tahu semua ini berdasarkan laporan dari siswa. Tindakan yang 

kami tempuh adalah sesuai dengan tingkat kenakalannya. Pertama kami beri 

peringatan, kemudian kami lakukan sanksi yang berlaku disekolah dan kalau 

pelanggaran itu dilakukan secara berulang-ulang kami komunikasikan kepada 

orang tua. Ketika langkah tersebut masih saja belum berhasil maka kami 

kembalikan kepada orang tua. Kemudian peneliti juha bertanya tentang,” 

Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghindari hal-hal negatif pada 

siswa?” 



76 

 

 

 

Bapak Boby Eru Prasetyo, S.Pd.I menjawab, langkah-langkahnya yang 

kami tempuh suatu contoh pelanggaran “merokok” yaitu senantiasa 

memberikan penyuluhan tentang bahaya merokok dari sisi kesehatan. 

Memberikan gambaran bahwa merokok merupakan pintu pertama menuju 

narkoba karena kecenderukan selalu ingin tahu dan mencoba hal yang 

dilarang. Selain itu kami menyediakan famflet-famflet tentang bahaya 

rokok ditempat-tempat yang mudah dibaca oleh siswa. Kemudian kalau 

kedapatan ada siswa yang melanggar  maka direhabilitasi dan pemantauan 

khusus melalui info-info dari rekan-rekannya (11/W.GPAI/KN/XII/2015). 

 

Untuk meyakinkan keterangan-keterangan dari sumberdata diatas peneliti  

bertanya kepada perwakilan masyarakat sekitar sekolah yang tidak terkait 

langsung dengan sekolah, artinya bukan unsur guru ataupun wali murid akan 

tetapi tempat tinggalnya dekat dengan lingkungan sekolah. Harapannya 

mengetahui seluk-beluk secara umum kebiasaan siswa disekolah dilingkungan 

rumahnya. Peneliti bertanya,” Sepengetahuan Bapak Kaserin, bagaimana sikap 

secara umum siswa SDN 2 Margomulyo ini, dan pernahkah anda menjumpai hal-

hal negatif yang dilakukan oleh siswa?” kami tidak pernah melihat siswa sini 

yang membolos didalam jam pelajaran walaupun lingkungan sekolah yang 

merupakan perkebunan dan pagar sekolah yang terbuka memungkinkan untuk 

membolos (12/W.MASY/KN/XII/2015). 

Dari hasil informasi yang diperoleh dari sumber data setidaknya tendapat 

temuan-temuan terkait dengan interaksi guru PAI dengan peserta didik sebagai 

upaya peningkatan kedisiplinan siswa. Kedisiplinan yang dimaksud sesuai dengan 

fokus permasalahan adalah kedisiplinan dalam belajar, kedisiplinan pada 

kebiasaan positif dan kedisiplinan dalam menghindari hal-hal yang negatif. 

Temuan-temuan itu antara lain dirangkum dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 2 : Rangkuman Temuan-temuan Penelitian 

FOKUS PENELITIAN TEMUAN-TEMUAN 

1) Interaksi guru PAI dan 

peserta didik dalam 

rangka peningkatan 

kedisiplinan pada 

kebiasaan positif siswa 

di SDN 2 Margomulyo, 

Glenmore Kabupaten 

Banyuwangi tahun 

pelajaran 2015/2016. 

a. Pola interaksi guru Pendidikan Agama Islam dengan peserta 

didik. 

(1) Pola interaksi satu arah 

- Teladan yang positif pada guru PAI menjadi figur 

teladan bagi siswa. 

- Adanya tata tertib sekolah, pemberian famplet jargon 

kata-kata bijak dan anjuran perbuatan baik serta gambar 

tokoh-tokoh pengetahuan. 

- Pembiasaan keagamaan seperti shalat dhuha, membaca 

Al-quran sebelum mengawali jam pertama, membaca 

doa sebelum dan sesudah memulai pelajaran, dan 

hafalan doa sehari-hari. 

- Budaya membaca dan pembiasaan membawa buku 

diwaktu senggang yang dikontrol oleh semua guru 

terutama guru PAI. 

(2) Pola interaksi dua arah 

- Pemberian bimbingan terhadap siswa yang kesulitan 

belajar Pendidikan Agama Islam. 

- Pembelajaran menyenangkan pada Pendidikan Agama 

Islam melalui laboratorium alam yang direspon positif 
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oleh siswa sebagai bentuk lain pembelajaran selain 

dikelas. 

(3) Pola interaksi multi arah 

- Pembentukan tutor sebaya terutama untuk membantu 

guru PAI untuk memandu dan memimpin pelaksanaan 

doa-doa dan kegiatan ubudiyah lainnya seperti shalat 

dhuha, membaca Al-Quran dan lain-lain. 

- Komitmen dan kesadaran untuk maju pada semua guru 

terutama dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. 

- Buku kendali ibadah untuk mematau dan membantu 

orang tua untuk kebiasaan ibadah siswa dirumah. 

b. Hasil pola interaksi dalam meningkatkan kedisiplinan pada 

kebiasaan positif siswa. 

(1) Senantiasa mengucapkan salam dan sapa jika bertemu 

guru dan teman belajar dimana saja berada. 

(2) Melakukan kegiatan ibadah berdasarkan kesadaran 

kebutuhan, bukan karena perintah, sebab sudah menjadi 

sebuah budaya di sekolah. 

(3) Siswa rata-rata gemar membaca karena adanya peraturan 

yang tidak tertulis wajib membawa buku diwaktu 

senggang di lingkungan sekolah. 

(4) Prestasi siswa meningkat dibanding dengan sekolah yang 

memiliki latar belakang yang sama (sekolah pinggiran). 
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(5) Siswa banyak yang menghafal doa sehari-hari dan lancar 

membaca Al-Quran karena merupakan kebiasaan sehari-

hari, walaupun latar belakang sekolah adalah sekolah 

umum. 

2) Interaksi guru PAI dan 

peserta didik dalam 

rangka peningkatan 

kedisiplinan untuk 

menghindari hal-hal 

negatif pada siswa di 

SDN 2 Margomulyo, 

Glenmore Kabupaten 

Banyuwangi tahun 

pelajaran 2015/2016. 

a. Pola interaksi guru Pendidikan Agama Islam dengan peserta 

didik. 

(1) Pola interaksi satu arah 

- mengadakan penyuluhan sejak dini kepada siswa tentang 

akibat penyimpangan yang dilakukan oleh siswa itu 

sendiri. 

- Motivasi kepala sekolah dan guru PAI pada siswa. 

- Memberikan famflet bahaya rokok, narkoba dan lain-lain 

ditempat-tempat yang mudah dibaca siswa. 

(2) Pola interaksi dua arah 

- Interaksi guru PAI dengan menjalin keakraban dengan 

siswa sehingga bisa memantau prilaku siswa, baik 

diketahui sendiri atau berdasarkan laporan siswa. 

- Merespon positif terhadap alasan siswa yang dibenarkan 

pada pelanggaran yang dilakukannya. 

- Tawaran sanksi edukatif oleh guru PAI yang akan 

diberikan kepada siswa yang melanggar, dan kesadaran 

siswa akan sanksi akibat dari pelanggaran yang 

dilakukan. 
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(3) Pola interaksi multi arah 

- Pembentukakan jasus oleh guru PAI (siswa yang 

bertugas untuk memantau kenakalan siswa yang lain), 

jasus inilah yang melaporkan kenakalan siswa yang tidak 

terpantau oleh guru. 

- Campur tangan semua guru dalam memantau bentuk 

pelanggaran siswa. 

b. Hasil pola interaksi dalam meningkatkan kedisiplinan untuk 

menghindari hal-hal negatif pada siswa. 

(1) Menurunnya angka kenakalan pada siswa. 

(2) Jarang ditemukan siswa yang membolos dari sekolah 

walaupun banyak celah keterbatasan pagar sekolah. 

(3) Kesadaran tentang bahaya merokok pada siswa, dan 

kebiasaan menegur tamu yang dating kesekolah untuk 

tidak merokok dilingkungan sekolah. 

(4) Menghargai teman sebaya yang diberi tugas oleh guru 

PAI untuk mencatat bentuk pelanggaran pada siswa. 

(5) Siswa sadar terhadap tata tertib/peraturan sekolah. 
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C. Pembahasan Temuan 

1. Interaksi Guru PAI dan Peserta Didik Dalam Rangka Peningkatan 

Kedisiplinan Pada Kebisaaan Positif Siswa SDN 2 Margomulyo 

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 

penulis kutip 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. 

Dalam berinteraksi guru dengan siswa, secara sadar atau tidak 

menciptakan kebiasaan-kebiasaan salah satunya adalah sikap disiplin. Guru PAI 

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 melekat pada diri anak dimanapun berada. 

Hal tersebut telah diupayakan oleh SDN 2 Margomulyo dengan cara 

budaya membaca dan pembiasaan membawa buku diwaktu senggang. Memang 

program ini dirasa terjadi kelemahan dengan banyak sekalai buku-buku banyak 

tertinggal disembarang tempat karena siswa lupa mengambilnya. Akan tetapi 

dengan program ini sesuai dengan pendapat Istiqomah (2005:102) bahwa proses 
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peningkatan kedisiplinan pada siswa perlu dibiasakan dan dilatih, guru sebagai 

sosok yang menjadi anutan anak didik disekolah, merupakan figur yang akan 

membawa kepribadian siswa. 

Guru PAI 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 didik agar dimasa datang menjadi orang yang 

berguna bagi nusa dan bangsa.  

Perlu adanya kerjasama antara guru dan orang tua, agar suatu materi yang 

di ajarkan disekolah dapat bersinergi dengan belajar anak dirumah. Trobosan 

SDN 2 Margomulyo mencanangkan buku penghubung antara sekolah dan orang 

tua adalah sebagai jembatan komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah. 

Dengan progam ini sekolah dapat mengetahui harapan orang tua yang di 

implementasikan dalam kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Agama 

Islam. 

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, 

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.  
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Keterbatasan sarana dan prasarana di SDN 2 Margomulyo bukan menjadi 

hambatan dalam mendidik anak. Pemanfaatan alam sekitar melalui pembelajaran 

outbond adalah sebagai alternatif pengganti dari kekurangan yang ada. Konsep 

pembelajaran menyenangkan melalui laboratorium alam ini justru mengena pada 

motivasi belajar siswa. Ini membenarkan adanya istilah fasilitas tidak menjamin 

kualitas, tergantung bagaimana guru mengelola kegiatan pembelajaran tersebut. 

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 belajar sebagaimana telah 

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

Motivasi dan dukungan sekolah pada prestasi siswa sangat dibutuhkan 

baik secara materiil maupun spiritual. Motivasi kepala sekolah dan guru PAI di 

SDN 2 Margomulyo menjadi senjata ampuh untuk meningkatkan kedisiplinan 

belajar siswa. Walaupun dengan keterbatasan dana BOS yang dimiliki SDN 2 

Margomulyo, sekolah mampu menyisihkan dana untuk keperluan memotivasi 

belajar baik pada guru maupun siswa. 

Komitmen dan kesadaran untuk maju pada semua guru ditengah 

keterbatasan sarana dan prasarana terdapat pada SDN 2 Margomulyo. Seorang 

guru professional harus mampu menghadapi situasi apapun dan dimanapun. 

Kompetensi professional merupakan kompetensi yang harus dikuasai guru dalam 

kaitannya dengan pelaksaan tugas utamanya mengajar (Mulyasa, 2009:138). 

Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan keluarga, karena 

disinilah pertama siswa bersoasialisasi dan beradaptasi dilingkungan, pendidikan 
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keluarga sangat melekat pada kepribadian anak. Dan janganlah kita salah tafsir 

bahwa anak-anak yang telah diserahkan ke sekolah untuk dididik adalah 

seluruhnya tanggung jawab sekolah. Telah dikatakan bahwa kewajiban sekolah 

adalah membantu keluarga mendidik anak-anaknya (Purwanto, 1986:85). 

Begitu pula ketika anak itu mulai masuk sekolah, perlu adanya 

pengawasan dan perhatian serta bimbingan dari orang tua. Sebab membimbing 

dan mendidik anak pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah 

semata namun juga merupakan tanggung jawab orang tua. Pada kebanyakan 

keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. 

Sejak anak itu dilahirkan  ibulah yang selalu disampingnya. Ibulah yang memberi 

makan dan minum memelihara dan selalu bergaul dengan anak-anak. Itulah 

sebabnya kebanyakan anak lebih mencintai ibunya dibanding dengan anggota 

keluarga yang lainnya 

Langkah-langkah pemerintah kabupaten Banyuwangi melalui Dinas 

pendidikan  mencanangkan buku kendali ibadah untuk mematau dan membantu 

orang tua untuk kebiasaan ibadah siswa dirumah. SDN 2 Margomulyo 

mendukung hal tersebut sebagai upaya menumbuhkan kedisiplinan pada hal yang 

positif, jadi pentauannya tidak terbatas disekolah saja. 

Mengingat pembelajaran disekolah sangat dipengaruhi lingkungan dan 

pergaulan dimana ia tinggal, perlu adanya program yang bersinergi anata 

disekolah dan dirumah. Adanya kerja sama antara orang tua siswa dengan pihak 

sekolah dirasa sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Adanya sinergi 

ini memudahkan sekolah dengan kompleksitas rendah. Program yang dijalankan 
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di SDN 2 Margomulyo khususnya praktik-praktik ibadah dirumah senantiasa 

dipantau melalui buku kendali ibadah tentunya membutuhkan kejasama dengan 

orang tua. 

Buku kendali ibadah tersebut berisi jadwal waktu siswa kapan harus 

belajar, ibadah dan bermain. Kedua, ceklist ibadah yang telah dilakukan. Ketiga, 

tatacara ibadah dan doa-doa harian. Yang kesemua itu diawasi pelaksanaannya 

oleh orang tua dirumah masing-masing 

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. 

Kerjasama dalam mendidik siswa antara sekolah dengan orangtua siswa 

untuk meningkatkan kedisiplinan belajar pada siswa SDN 2 Margomulyo 

memberikan buku penghubung orang tua, buku ini berupa buku catatan siswa 

sendiri yang harus dikasih komentar dan tanda tangan orang tua setiap kali guru 

memberi tugas pada siswa. Sebenarnya SDN 2 Margomulyo ingin menyetak 

secara khusus agar terkesan serius dan rapi akan tetapi karena keterbatasan dana 

dan tidak mungkin kami memungut biaya pada siswa. Buku penghubung ini 

sebagai pantauan sekolah pada siswa ketika belajar dirumah. Rang tua bisa 

memberi catatan apapun baik keluahan belajar siswa, harapan dan lain-lain. Buku 

penghubung ini akan dibaca oleh guru kelas yang akan ditindak lanjuti sebagai 

program sekolah. 
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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. 

Teladan yang positif pada guru menjadi figur teladan bagi siswa. 

Keberhasilan SDN 2 Margomulyo mendidik siswa agar senantiasa disiplin 

salahsatunya adalah teladan guru terhadap siswa, seperti pernyataan guru PAI 

yang menyatakan bahwa, guru harus menjaga sikap pribadi yang baik, baik 

disekolah maupun dimana saja berada. Sehingga kami berupaya menjadi figur 

yang dapat dicontoh oleh seluruh siswa. 

 

2. Interaksi Guru PAI dan Peserta Didik Dalam Rangka Peningkatan 

Kedisiplinan Untuk Menghindari Hal-hal Negatif Pada Siswa SDN 2 

Margomulyo. 

Pendidikan yang bermutu adalah upaya manusia yang mengintergarasikan 

tiga bidang kegiatan utama dalam pendidikan secara sinergi, yaitu bidang 

administratif dan kepemimpinan, bidang intruksional, serta bidang pembinaan 

siswa melalui bimbingan dan konseling (Ali, 2012:173). 
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Sebuah peraturan larangan hanyalah sebagai rambu-rambu siswa untuk 

dihindari, akan tetapi perlu adanya pencegahan-pencegahan oleh sekolah sebelum 

terjadi pelanggaran pada siswa. Salah satu guru yang berperan penting disini 

adalah guru PAI selain guru kelas yang bertanggung jawab dikelas. Mengadakan 

penyuluhan sejak dini kepada siswa tentang bahaya merokok, narkoba, minuman 

keras pergaulan bebas dan lain-lain. Serta akibat yang ditimbukan oleh karena 

melakukan pelanggaran tersebut baik secara fisik dan psikis.                    

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. 

Kedekatan interaksi guru dan peserta didik sangat membantu kedisiplinan 

siswa. Bukan berarti kedekatan ini membuat siswa tidak memiki sopan santun 

kepada guru,melainkan kedekatan seperti orang tua sendiri bahkan dapat melebihi 

kedekatan orang tuanya sendiri. Guru dapat mempelajari karakter masing-masing 

anak serta mendalami sejauhmana potensi-potensi yang ada pada anak, baik hal 

yang positif maupun yang negatif. Penelusuran ini memudahkan seorang guru 

untuk mendidik sang anak sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

Guru SDN 2 Margomulyo sangat dekat dengan siswa, guru menjadikan 

siswa rekan belajar sehingga mudah menyelami prilaku siswa. Apabila akan 

terjadi pelanggaran, pasti ada gerak gerik yang mencurigakan yang pastinya akan 

tercium dan guru melakukan pencegahan sehingga hal negatif tidak terjadi. Selain 
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kedekatan guru, pelaporan siswa sangat kami butuhkan. Kebiasaan pelanggaran 

yang dilakukan pada siswa, cenderung tidak disukai oleh siswa lain dan segera 

melaporkan pada sekolah/guru. Interaksi guru PAI dengan menjalin keakraban 

dengan siswa sehingga bisa memantau prilaku siswa, baik diketahui sendiri atau 

berdasarkan laporan 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). 

Untuk menghindari hal-hal negatif pada siswa perlu adanya peraturan atau 

larangan-larangan yang didampingi sanksi terhadap siapa saja yang melanggar. 

Hal tersebut berfungsi untuk memagari prilaku siswa terutama pencegahan untuk 

melakukan hal negatif. Dengan adanya peraturan dan sanksi, siswa akan berfikir 

dua kali untuk melakukan pelanggaran. Ada beberapa larangan di SDN 2 

Margomulyo sebagai upaya sekolah dalam peningkatan kedisiplinan siswa 

menghindari hal-hal negatif. 

langkah-langkah yang di tempuh oleh SDN 2 Margomulyo suatu contoh 

pelanggaran “merokok” yaitu senantiasa memberikan penyuluhan tentang bahaya 

merokok dari sisi kesehatan. Memberikan gambaran bahwa merokok merupakan 

pintu pertama menuju narkoba karena kecenderukan selalu ingin tahu dan 

mencoba hal yang dilarang. Selain itu kami menyediakan famflet-famflet tentang 
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bahaya rokok ditempat-tempat yang mudah dibaca oleh siswa. Kemudian kalau 

kedapatan ada siswa yang melanggar  maka direhabilitasi dan pemantauan khusus 

melalui info-info dari rekan-rekannya. 

 




