
BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis tentang Guru

1. Pengertian Guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang

pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan

Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru,

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam

menyelenggarakan pendidikan.

Sedangkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa guru

adalah seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk

kepentingan anak didik, sehingga menjunjung tinggi mengembangkan dan

menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan dan keilmuan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak

didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik

potensi efektif, potensi kognitif maupun potensi psikomotorik.

Berdasarkan pemahaman tentang pengertian profesional dan pengertian  guru,

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesional guru secara utuh yaitu

seperangkat fungsi dan tugas dalam lapangan pendidikan berdasarkan



keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus di bidang

pekerjaannya dan mampu mengembangkan keahliannya itu secara ilmiah

Disamping menekuni bidang profesinya.

2. Syarat-syarat Guru

Profesi merupakan ide yang digunakan untuk menunjuk suatu pekerjaan

yang memenuhi syarat yang menuntut pada pekerjaan-pekerjaannya untuk

dapat menunjukkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas mereka.

Kompetensi inilah yang menjadi landasan dari profesi, yakni suatu pekerjaan

pada umumnya akan dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan baik di tangan

orang yang memiliki kewenangan dan keterampilan serta ahli dalam

bidangnya.

Agama Islam telah mengajarkan bahwa suatu masalah haruslah dijalankan

oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian dalam

bidangnya. Kalau tidak, maka masalah itu akan hancur. Hal ini sesuai dengan

firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 58 yaitu:

                    
                 :٥٨. (النساء(

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
(QS: An-Nisa’: 58).

Secara formal sudah menjadi keharusan bahwa suatu pekerjaan profesi

menuntut adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk hal ini adalah



pekerjaan sebagai guru. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menentukan

kelayakan seseorang dalam memangku pekerjaan tersebut. Disamping itu

syarat tersebut dimaksudkan agar seorang guru dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya secara profesional serta dapat memberi pelayanan yang

sesuai dengan harapan. Guru merupakan faktor yang dominan di dalam

kegiatan pembelajaran. Guru  sebagai subyek dalam pendidikan dan sebagai

perencana serta pelaksana pembelajaran. Oleh karena itu, guru merupakan

penentu keberhasilan dan suksesnya proses pembelajaran.

Guru dituntut memiliki sikap adil terhadap seluruh anak didiknya. Artinya,

dia tidak bepihak atau mengutamakan kelompok tertentu. Dalam hal ini dia

harus menyikapi setiap anak didiknya sesuai dengan perbuatan dan bakatnya.

Rasulallah SAW adalah teladan untuk seorang pendidik, sebagaimana perintah

Allah kepada beliau ini.

              
              
         

Artinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku
adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan”. (Q.S.. Al-Ma’idah: 8)

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan bab VI pasal 28 menyebutkan bahwa:



1) pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat
pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang
dibuktikan denga ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) kompetensi sebagai agen pembelajaran atau jenjang pendidikan dasar dan
menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a) kompetensi pedagogik,
b) kompetensi kepribadian, c) kompetensi profesional, d) kompetensi sosial.

4) seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan
diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan
dan kesetaraan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru meliputi:

1) syarat profesional

2) syarat biologis

3) syarat psikologis

4) syarat pedagogis-didaktis

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru sebagaimana

disebutkan tersebut secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Syarat Profesional

Pekerjaan guru merupakan profesi dalam masyarakat, karena itu seorang guru

sebelum menunaikan tugas mendidik dan mengajar dituntut untuk memiliki

beberapa macam keterampilan yang merupakan pelengkap profesinya.

Profesional tersebut biasanya diasosiasikan dengan ijazah yang memberikan

kewenangan dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugasnya.

Mengenai syarat ijazah guru serta kewenangan melaksankan tugasnya tersebut

telah dikemukakan pada pasal 4 SK Menteri P dan K, tanggal 8 Juni 1979 No.

0124/U/2007 menetapkan:



Jenjang mengajar sebagai berikut: A-V untuk mengajar di lembaga

pendidikan tinggi; A-IV untuk guru SLTA; A-III untuk guru SLTA/SLTP; A-

II untuk guru SLTP dan A-I untuk guru SD/SLTP.

Persyaratan ijazah seperti tersebut, mempunyai orientasi pada pendidikan

yang ahrus dimiliki guru sebelum terjun ke lapangan. Melalui pendidikan guru

tersebut mereka memperoleh bekal keilmuan yang berkaiatan dengan

tugasnya sebagai pendidik, yaitu pengetahuan akademis.

Pendidikan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari lembaga pendidikan

guru yang memberi bekal untuk menunaikan tugas sebagai pendidik formal di

sekolah. Jelasnya adalah ijazah guru yang memberikan hak dan wewenang

menjadi pengajar di kelas.

Keputusan Mendiknas Nomor 053 / U / 2001, tentang Pedoman Penyusunan

Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang

Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa persyaratan minimal

yang harus dipenuhi untuk menjadi guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

adalah berpendidikan sekurang-kurangnya D III LPTK dan non LPTK dengan

akta mengajar sesuai dengan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.

2) Syarat Biologis

Profesi guru sebagai pendidik formal di sekolah tidak dapat dipandang ringan,

karena menyangkut berbagai aspek kehidupan serta menuntut pertanggung

jawaban moral yang berat. Salah satu aspek yang perlu diperhitungkan untuk

menjadi seorang guru adalah persyaratan fisik atau persyaratan jasmani. Hal

ini dimaksudkan bahwa seorang calon guru harus berbadan sehat dan tidak



memiliki cacat tubuh yang dapat mengganggu tugas mengajarnya. Dalam

dunia pendidikan selalu berhadapan dengan muridnya dan juga guru sebagai

penentu keberhasilan pendidikan dituntut untuk memiliki fisik yang

memenuhi syarat, maksudnya guru dalam proses belajar-mengajar harus

selalu dala keadaan sehat, tidak cacat tubuh serta memiliki stamina yang kuat

untuk melaksanakan tugasnya.

Mengenai persyaratan fisik yang harus dipenuhi oleh seorang guru, ini sesuai

dengan apa yang dikemukakan oleh Siti Meichati MA: “Keadaan jasmani

calon pendidik seperti kesehatan dan tidak adanya cacat jasmani yang

menyolok adalah syarat penting (Meichati, 58)”.

Berdasarkan persyaratan tersebut, jelaslah bahwa persyaratan fisiknya

sehat dan tidak adanya cacat merupakan salah satu persyaratan yang harus

dipenuhi guru. Dengan kondisi yang baik, maka guru akan dapat tampil di

depan kelas dengan baik pula, sehingga interaksi edukatif yang diharapkan

dapat mencapai hasil maksimal.

3) Syarat Psikologis

Persyaratan psikologis ini pada hakikatnya ada dua unsur yang sangat

kompeten terhadap perkembangan manusia yaitu unsur jasmani dan unsur

rohani. Perpaduan dua unsur dalam setiap manusia itulah yang menentukan

figure guru yang baik.

Persyaratan psikis yang harus dimiliki oleh guru dikemukakan oleh team

didaktik motodik IKIP Surabaya yang mengatakan:



Persyataran psikis yaitu sehat rohaninya. Maksudnya, tidak mengalami

gangguan kelainaan jiwa atau penyakit syaraf yang tidak memungkinkan

dapat menunaikan tugasnya dengan baik, selain itu juga diharapkan memiliki

bakat dan minat keguruan.

Persyaratan tersebut sepintas lebih menekankan pada kesehatan jiwa guru.

Kesehatan yang dimaksud juga berkaitan dengan kestabilan emosi guru dalam

melaksanakan tugasnya. Karena perasaan dan emosi guru yang mempunyai

kepribadian yang terpadu tampak stabil optimis dan menyenangkan. Dia dapat

memikat hati anak didiknya, karena setiap anak merasa diterima dan disayangi

oleh guru. Demikian juga emosi yang tidak stabil akan membawa keadaan

emosi yang tidak stabil kepada anak didiknya, khususnya dalam masalah yang

berkaitan dengan kewajiban anak didik tersebut. Dengan adanya hal di atas,

maka seorang guru harus memiliki mental yang sehat dalam rangka

menunjang keberhasilan program pengajaran.

4) Syarat Pedagogis-Didaktis

Seorang guru akan melaksanakan tugasnya dengan baik ditentukan oleh

pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya. Baik pengetahuan yang bersifat

umum maupun pengetahun pendidikan. Dengan dasar-dasar pengetahuan yang

dimiliki diharapkan guru dapat membuka wawasan yang luas dan dapat

mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Disamping itu,

persyaratan pengetahuan bagi guru ini juga sangat penting sebagai penunjang

dan pembentukan profesi guru.  Hal ini dikemukakan oleh Indrakusuma dalam

bukunya Ilmu Pendidikan Sebuah Tinjauan Teoritis Filosofis, mengatakan:



“Pembentukan profesi guru, maka diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang

merupakan persiapan atau belak dalam melaksanakan pekerjaan mendidik

(Indrakusuma, 2003:179)”.

Pentinganya persyaratan pedagogis-didaktis, maka setiap orang yang menjadi

guru harus memenuhinya dalam melaksanakan tugasnya. Berbagai

persyaratan yang harus dipenuhi guru tersebut, harapan menjadi guru yang

baik atau guru yang profesional dapat tercapai.

Profil guru menggambarkan kualitas yang harus dimiliki oleh seorang guru.

Profil tersebut yaitu:

1) kepribadian meliputi: a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang  Maha

Esa, b) berakhlak yang tinggi, c) memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, d)

jujur dalam berkata dan bertindak, e) sabar dan arif dalam menjalankan

profesi, f) disiplin dan kerja keras, g) cinta terhadap profesi, h) memiliki

pandangan positif terhadap peserta didik, i)  inovatif, kreatif dan memiliki rasa

ingin tahu yang tinggi, j) gemar membaca dan selalu ingin maju, k)

demokratis, l) bekerja secara profesional dengan peserta didik, sejawat dan

masyarakat, m) terbuka terhadap saran dan kritik, n) cinta damai, o) memiliki

wawasan internasional.

2) pengetahuan dan pemahaman profesi kependidikan tentang: a) peserta didik,

b) teori belajar dan pembelajaran, c) kurikulum dan perencanaan pengajaran,

d) budaya dan masyarakat sekitar sekolah, e) filsafat dan teori pendidikan, f)

evaluasi, g) teknik dasar dalam mengembangkan proses belajar, h) teknologi



dan pemanfaatannya dalam pendidikan, i) penelitian, j) moral, etika dan

kaidah profesi.

3) pengetahuan dan pemahaman tentang bidang spesialisasi meliputi: a) cara

berfikir disiplin ilmu yang menjadi spesialisasinya, b) teori, konsep dan

prosedur utama dalam disiplin ilmu yang menjadi spesialisasinya, c) cara

mengembangkan disiplin ilmu yang menjadi spesialisasinya, d) cara

mengembangkan materi dan bahan ajar, e) penelitian dalam disiplin ilmu.

4) kemampuan dan keterampilan profesi dalam: a) mengembangkan dan

merencanakan pembelajaran, b) menggunakan berbagai metode dan teknik

mengajar, c) menerapkan berbagai teori dan prinsip pendidikan dalam proses

pembelajaran, d) menggunakan bahasa yang dipahami peserta didik, e)

mengelola kelas dan mensciptakan suasana belajar yang kondusif, f)

memotivasi dan mengaktifkan peserta didik untuk belajar, g) mengembangkan

dan menggunakan media, alat bantu dan sumber belajar, h) menilai kemajuan

belajar peserta didik, i) membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik

baik secara kelompok maupun individual, j) memanfaatkan lingkungan sosial-

budaya peserta didik untuk meningkatkan proses pembelajaran, k)

mengembangkan materi dan bahan ajar, l) berkomunikasi dengan sejawat dan

masyarakat secara profesional, m) menggunakan teknologi untuk mencari

informasi dan mengembangkan proses pembelajaran, n) melaksanakan

administrasi sekolah, o) menerapkan etika dan kaidah-kaidah profesi

(Depdiknas, 2002:26).



Guru merupakan jabatan profesional yang memerlukan beberapa keahlian

khusus. Sebagai suatu profesi, maka kriteria profesional yang harus dipenuhi

yaitu:

1) fisik, yaitu sehat jasmani dan rohani,

2) mental atau kepribadian yaitu berkepribadian atau berjiwa Pancasila,

mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi,  mencintai bangsa dan

sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik, berbudi pekerti

yang luhur, berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada

secara maksimal, mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh

tenggang rasa, mampu mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab

yang besar akan tugasnya, bersifat terbuka, peka dan inovatif,

menunjukkan rasa cinta terhadap profesinya,

3) keilmiahan atau pengetahuan yaitu memahami ilmu yang dapat melandasi

pembentukan pribadi, memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan

mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik, memahami,

menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan,

memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain,

senang membaca buku-buku ilmiah, mampu memecahkan persoalan yang

berhubungan dengan bidang studi secara sistematis, memahami prinsip-

prinsip kegiatan belajar-mengajar.

4) Keterampilan, meliputi mampu berperan sebagai organisator proses belajar

mengajar, mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar

yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan, mampu merencanakan dan



melaksanakan evaluasi pendidikan, memahami dan mampu melaksanakan

kegiatan dan pendidikan luar sekolah (Hamalik, 2004:37).

5) Jabatan guru merupakan suatu jabatan profesi yang melakukan fungsinya

di sekolah. Oleh karena itu, konsep yang terkandung adalah guru

profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah harus

memiliki kompetensi-kompetensi yang dituntut agar guru mampu

melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Maka guru yang dinilai

memiliki kompetensi profesional apabila: 1) mengembangkan

tanggungjawab dengan sebai-baiknya, 2) melaksanakan peranan-

peranannya secara berhasil, 3) bekerja dalam usaha mencapai tujuan

pendidikan di sekolah, 4) melaksanakan peranannya dalam proses

mengajar dan belajar dalam kelas.

Syah mengatakan bahwa dalam menjalankan kewenangan profesionalnya,

guru dituntut memiliki keanekaragaman kecakapan yang bersifat psikologis,

yang meliputi:

1) kompetensi kognitif guru (kecakapan ranah cipta)

Kompetensi ranah cipta merupakan kompetensi utama yang wajib dimiliki

oleh setiap calon guru dan guru profesional. Pengetahuan dan keterampilan

ranah cipta dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori:

a) ilmu pengetahuan kependidikan

Menurut sifat dan kegunaannya, disiplin ilmu kependidikan ini terdiri atas

dua macam, yaitu pengetahuan kependidikan umum yang meliputi ilmu

pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi pendidikan dan



pengetahuan kependidikan khusus meliputi metode mengajar, teknik

evaluasi, metodik khusus pengajaran materi tertentu dan sebagainya.

b) ilmu pengetahuan materi bidang studi

Ilmu pengetahuan materi bidang studi meliputi semua bidang studi yang

akan menjadi keahlian atau pelajaran yang akan diajarkan oleh guru.

Dalam hal ini, penguasaan atas pokok-pokok bahasan materi pelajaran

yang terdapat dalam bidang studi yang menjadi bidang tugas guru adalah

mutlak diperlukan.

2) kompetensi afektif guru (kompetensi ranah rasa)

Kompetensi ranah ini meliputi seluruh fenomena perasaan dan emosi seperti

cinta, benci, senang, sedih, dan sikap serta perasaan diri yang berkaitan

dengan profesi keguruan. Sikap dan perasaan itu meliputi :

a. konsep diri dan harga diri guru

Konsep diri adalah totalitas sikap dan persepsi seorang guru terhadap diri

sendiri. Sedangkan harga diri guru dapat diartikan sebagai tingkat

pandangan dan penilaian seorang guru mengenai dirinya sendiri

berdasarkan prestasinya.

Guru yang profesional memerlukan konsep diri yang tinggi. Guru yang

demikian, dalam mengajar akan lebih cenderung memberi peluang luas

kepada para siswa untuk berkreasi. Oleh karena itu, untuk memiliki

konsep diri yang positif atau tinggi, para guru perlu berusaha mencapai

prestasi akademik setinggi-tingginya dengan cara banyak belajar dan terus

mengikuti perkembangan zaman.



b. efikasi diri dan efikasi kontekstual guru

Efikasi guru adalah keyakinan guru terhadap keefektifan kemampuannya

sendiri dalam membangkitkan gairah dan kegiatan para siswanya.

Kompetensi ranah rasa ini berhubungan dengan kompetensi ranah rasa

lainnya yaitu kemampuan guru dalan berurusan dengan keterbatasan faktor

di luar dirinya ketika ia mengajar. Artinya, keyakinan guru terhadap

kemampuannya sebagai pengajar profesional bukan hanya dalam hal

menyajikan materi pelajaran di depan kelas saja, melainkan juga dalam hal

mendayagunakan keterbatasan ruang, waktu dan peralatan yang

berhubungan dengan proses belajar mengajar.

c. kompetensi psikomotor guru

Kompetensi psikomotor guru meliputi segala keterampilan atau kecakapan

yang bersifat jasmaniah yang pelaksanaannya berhubungan dengan tugasnya

selaku pengajar (Syah, 2003:201).

Mursi mengatakan bahwa syarat terpenting bagi seorang guru dalam Islam

adalah syarat keagamaan. Dengan demikian, syarat guru dalam Islam adalah

sebagai berikut :

1) umur, harus sudah dewasa

2) kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani

3) keahlian, harus menguasai bidang yang diajarkannya dan menguasai

ilmu mendidik (termasuk ilmu mengajar)

4) harus berkepribadian muslim (Tafsir, tt:81).



Pendapat lain mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang

guru agama agar usahanya berhasil dengan baik adalah sebagai berikut:

1) guru harus mengerti ilmu mendidik sebaik-baiknya, sehingga segala

tindakannya dalam mendidik disesuaikan dengan jiwa anak didiknya.

2) guru harus memiliki bahasa yang baik dan menggunakannya sebaik

mungkin, sehingga dengan bahasa itu anak tertarik kepada pelajarannya.

Dan dengan bahasanya itu dapat menimbulkan perasaan yang halus pada

anak

3) guru harus mencintai anak didiknya sebab cinta senantiasa mengandung

arti menghilangkan kepentingan diri sendiri untuk keperluan orang lain

(Ihsan, 2010:102).

Berdasarkan beberapa pendapat di tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

jika seorang guru telah memiliki bekal dan syarat-syarat serta kepribadian

sebagaimana di atas, maka akan menggambarkan profil guru yang profesional

yang bertanggung jawab dan sebagai pusat keteladanan bagi murid-muridnya.

B. Kajian Teoritis tentang Disiplin Belajar

1. Pengertian Disiplin Belajar

“Disiplin pada hakekatnya adalah pernyataan mental dari individu maupun

masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan yang didukung

oleh kesadaran untuk menunaikan tugasdan kewajiban dalam rangka

pencapaian tujuan” (Rachman, 2007:168).



“Disiplin adalah mencakup suata susunan peraturan-peraturan atau hukum-

hukum mengenai tingkah laku” (Sukardi,2003:102).

Jadi menurut pendapat di atas disiplin menyatakan latihan watak yang

harus sendiri oleh setiap individu dan kedisiplinan tidak bisa dipaksakan

karena merupakan tahap latihan batin.

“Belajar adalah Suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya” (Slameto,2003:2).

Berdisiplin selalu membuat seseorang memiliki kecakapan

mengenai cara belajar yang baik, watak yang baik dalam diri seorang akan

menciptakan suatu pribadi yang luhur. Hanya dengan menggabungkan

pengetahuan yang sempurna dan watak yang baik dalam dirinya, barulah

seorang siswa dapat menjadi warga yang baik berguna bagi masyarakat

negara dan bangsa. Betapa pentingnya masalah penanaman disiplin

terhadap siswa terhadap siswa dalam rangka membentuk kepribadian agar

dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya.

Dalam kehidupan sehari-hari kita serng mendengar disiplin waktu, disiplin

kerja, disiplin berlalu lintas di jalan raya, disiplin berorganisasi dan

sebagainya. Disiplin adalah salah satu sikap yang positif dan sangat

penting bagi siwa untuk mencapai tujuan belajar. Proses disiplin telah

lama dikenal sejak adanya manusia, tetapi kenyataannya disiplin

mempunyai dasar ilmiah dan mempunyai tujuan, secara sadar tidak



demikian adanya. Oleh karena itu perlu kiranya dikemukakan pengertian

disiplin tersebut.

Berbicara masalah kedisiplinan disiplin akan banyak kita temukan

batasan-batasan tentang disiplin. Yang dikemukakan oleh para ahli

keanakaragaman oleh perbedaan filsifat yang mendasarinya. Sering

perbedaan itu ditopang oleh titik tolak penekanan dan sudut pandangnya.

Namun walau  demikian bagaimanapun ada kesesuaian batasan-batasan

tersebut. Macam pembatasan skripsi ini dimasukkan pada kedisiplinan

yang mengacu pada pendidikan dalam proses belajar mengajar. Disiplin

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah di sekolah atau

di masyarakat. Karena kedisiplinan siswa tidak hanya terbatas dalam kelas

saja, tetapi juga diterapkan di luar sekolah. Sejalan dengan uraian di atas,

maka kedisiplinan dapat diartikan juga sebagai suasana tertib dan teratur,

akan tetapi penuh dinamika dalam melaksanakan program, terutama dalam

melaksanakan dan mewujudkan proses belajar mengajar. Suasana itu dapat

terwujud bilamana setiap personil mengetahui posisi dalam rangka

melaksanakan berbagai kegiatan. Sedangkan menurut Slameto, belajar

merupakan suatu proses perubahan yaitu tingkah laku sebagai hasil dari

interaksi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

(1995:2).

Siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan

bermanfaat baginya serta lingkungannya. Membicarakan disiplin siswa,

tidak terlepas dari persoalan perilaku negatif pada diri siswa, yang akhir-



akhir ini semakin memprihatinkan. Berbagai tindak negatif dilakukan para

pelajar di sekolah dari nyontek, bolos, memeras, sampai pelanggaran di

luar sekolah seperti buat geng, berkelahi atau tawuran penyalahgunaan

narkoba, sex bebas, mencuri sampai pada pelanggaran-pelanggaran yang

lebih membahayakan merugikan diri sendiri dan orang lain. Perilaku siswa

terbentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor

lingkungan, keluarga dan sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah

merupakan salah satu faktor dominan dalam membentuk dan

mempengaruhi perilaku siswa. Di sekolah seorang siswa berinteraksi

dengan para guru yang mendidik dan mengajarnya. Sikap, teladan,

perbuatan dan perkataan para guru yang dilihat dan didengar serta

dianggap baik oleh siswa dapat meresap masuk begitu dalam ke dalam hati

sanubarinya dan dampaknya kadang-kadang melebihi pengaruh dari orang

tuanya di rumah. Sikap dan perilaku yang ditampilkan guru tersebut pada

dasarnya merupakan bagian dari upaya pendisiplinan siswa di sekolah.

Semua bentuk ketidak disiplinan siswa di sekolah tentunya memerlukan

upaya penanggulangan dan pencegahan.

Beberapa usaha yang dapat dilakukan sekolah adalah :

1. Guru hendaknya bisa menjadi contoh dalam berdisiplin, misalnya tepat

waktu. Siswa tidak akan memiliki disiplin manakala melihat gurunya

sendiri juga tidak disiplin. Guru harus menghindari kebiasaan masuk

menggunakan jam karet, molor dan selalu terlambat masuk kelas.



2. Memberlakukan peraturan tata tertib yang jelas dan tegas, sehingga

mudah untuk diikuti dan mampu menciptakan suasana kondusif untuk

belajar

3. Secara konsisten para guru terus mensosialisasikan kepada siswa

tentang pentingnya disiplin dalam belajar untuk dapat mencapai hasil

optimal, melalui pembinaan dan yang lebih penting lagi melalui

keteladanan.

Dengan jalan berdisiplin untuk melaksanakan pedoman-pedoman

yang baik di dalam usaha belajar, barulah seorang siswa mungkin

mempunyai cara belajar yang baik. Dengan memiliki kebiasaan baik, nanti

setiap usaha belajar selalu akan membuahkan hasil yang baik atau sangat

memuaskan. Ilmu yang sedang dituntut dapat dimengerti dan dikuasai

dengan sempurna (Gie, 1998:59). Disiplin timbul dari kebutuhan untuk

mengadakan keseimbangan antara apa yang ingin dilakukan oleh individu,

dan apa yang diperoleh individu dari masing-masing orang lain sampai

batas tertentu dan memenuhi orang lain dari dirinya sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki dan dari perkembangan yang lebih luas. Dari

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar mengajar

peranan disiplin itu penting sekali dalam rangka pertumbuhan dan

perkembangan anak didik dengan hasil yang baik, karena disiplin yang

matang dengan bertujuan agar selalu patuh dan tata kepada peraturan yang

telah ditetapkan berupa tata tertib dalam lingkungan keluarga, sekolah

maupun masyarakat yang tercermin dalam tingkah lakunya sehari-hari.



Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra’ ayat

84 yang berbunyi :

)٨٤(َسِبيًال َأْهَدىُهوَ ِبَمنْ َأْعَلمُ فـََربُُّكمْ َشاِكَلِتهِ َعَلىيـَْعَملُ ُكلٌّ ُقلْ 

Artinya : Katakanlah “Tiap-tiap bernuat menurut keadaan masing-

masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih

benar jalannya” (QS. Al-Isra’:84) (Depag RI, 1992:437).

Selanjutnya akan dikemukakan bentuk-bentuk disiplin siswa dalam

proses belajar mengajar sebagai berikut :

1. Selalu Mengikuti Pelajaran

Tujuan yang pertama siswa masuk ke sekolah adalah untuk

mendapatkan ilmu pengetahuan di sekolahnya. Untuk mendapatkan ilmu

itu, maka seorang siswa harus selalu mengikuti pelajaran yang diberikan

gurunya. Siswa yang ingin prestasi belajarnya meningkat dengan pesat,

maka siswa tersebut harus mengikuti pelajaran secara sungguh-sungguh

dan memperhatikan pelajaran yang disampaikan gurunya.

Dalam mengikuti pelajaran di kelas harus memperhatikan hal-hal

yang sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam proses belajar

mengajar, antara lain ketika guru menerangkan maka siswa harus

berkonsentrasi mendengarkan semua penjelasan dari guru. Siswa juga

harus mencatat ataupun meringkas semua penjelasan guru yang dianggap

penting atau belum tercantum dalam buku teks.

2. Selalu Mengikuti Evaluasi

Untuk mengetahui bagaimanakah hasil yang telah dicapai atau
seberapa jauh kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang



telah diberikan oleh guru, maka dengan mengadakan evaluasi guru dapat
mengetahui bagaimanakah tingkat kemampuan siswa dalam pelajaran
tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Mansyur dan Muhammad sebagai
berikut “evaluasi diadakan untuk  mengetahui bagaimanakah tingkat
kemajuan penguasaan bahan pelajaran murid, disamping keterampilan dan
sikap. Demikian pula evaluasi digunakan untuk mengetahui hambatan-
hambatan yang terdapat pada siswa dalam rangka mencapai tujuan
pendidikan sehingga dengan itu dapat diberikan bimbingan (2002:1).

Jadi dengan mengadakan evaluasi, maka seorang guru akan

mengetahui kekurangan-kekurangan atau hambatan yang dialami seorang

murid. Selanjutnya seorang guru dapat melakukan perbaikan (remidi) bagi

murid yang prestasinya kurang baik dan mempertahankan apa yang sudah

baik. Disamping itu dalam proses belajar mengajar, evaluasi mempunyai

fungsi yang sangat penting, hal ini sesuai dengan pendapat Subroto yaitu :

a. Mengetahui kemajuan dan kemampuan belajar murid
b. Mengetahui status akademis seorang murid dalam kelompok
c. Mengetahui pengawasan, kekurangan dan kelemahan seorang murid

atas suatu unit pelajaran
d. Mengetahui efisiensi metode belajar yang digunakan
e. Menunjang pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
f. Member laporan pada orang tua
g. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan pendidikan
h. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan promosi murid
i. Hasil evaluasi dapat dipergunakan untuk keperluan pengumuman
j. Sebagai alat motivasi belajar

3. Selalu Mendengarkan

Aktifitas yang pertama kali dilakukan oleh seorang siswa adalah

mendengarkan pelajaran yang disampaikan seorang guru dengan penuh

perhatian. Hal ini sesuai dengan pendapat Gie bahwa selama di kelas

seorang siswa mendengarkan uraian guru dengan penuh perhatian

(2008:18). Menjadi seorang murid janganlah mempunyai sifat acuh tak



acuh terhadap guru yang menerangkan saat itu, atau beranggapan bahwa

guru tidak begitu pandai dalam proses belajar mengajar. Sebaliknya siswa

harus menndegarkan penjelasan guru tersebut dengan penuh perhatian.

Tunjukkan pandangan kearah guru yang sedang menerangkan, sehingga

pandangan mata juga membuat penangkapan-penangkapan Disamping

indera pendengar.

Kemudian setelah uraian itu, dalam kepala dengan jelas  berikutnya

otak harus bekerja untuk membedakan mana yang penting dan mana yang

tidak penting dengan memperhatikan penjelsan guru secara seksama. Akan

tetapi dalam satu kelas tentu saja terdapat perbedaan kemampuan indera

pendengaran antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Hal ini

disebabkan beberapa hal misalnya tempat duduk di belakang tentu tidak

sama cara penangkapannya. Murid yang duduk di baris depan cara

penangkapannya akan lebih baik dan lebih jelas, serta lebih

memperhatikan penjelasan guru dengan lebih baik. Akibatnya catatan

siswa yang duduk di baris depan akan lebih lengkap dibandingkan  murid

yang duduk di belakang, karena mereka lebih memperhatikan penjelasan

dari guru. Karena siswa yang duduk di barisan belakng kurang begitu

memperhatikan penjelasan guru, maka hal ini akan mempengaruhi tingkat

prestasi siswa-siswa yang konsentrasinya kurang. Siswa yang

memperhatikan penjelasan guru maka prestasinya akan lebih baik

dibandingkan dengan anak yang acuh terhadap penjelasan guru.

Dalam Psikologi Teori belajar dapat di bagi menjadi tiga jenis:



1. Teori Psikologi Daya, belajar ialah usaha melatih daya-daya (berfikir,

mengenal, mengingat dan mengamat).

2. Teori Psikologi Asosiasi, belajar berati membentuk hubungan-

hubungan stimulus response dan melatih hubungan itu agar bertalian

erat.

3. Teori Psikologi Gestalt, belajar ialah mengalami, berinteraksi, berbuat,

berfikir secara kritis” (Ahmadi,2001:280).

Dari beberapa pendapat di atas dapat maka disimpulkan bahwa belajar

merupakan suatu bentuk pertumbuhan dan perubahan dalam diri seseorang

yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat

pengalaman dan latihan.

2. Macam-Macam Disiplin Belajar

Disiplin belajar merupakan suatu hal yang harus ada dan dimiliki oleh

setiap anak yang terlibat dalam interaksi belajar-mengajar baik pada waktu

sekolah maupun di luar sekolah dalam hal ini disiplin belajar meliputi :

a. Disiplin Belajar di Sekolah

Yang dimaksud disiplin belajar anak di sekolah adalah anak aktif dalam

mengikuti setiap kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seperti halnya

disekolah dapat dibahas dalam kriteria sebagai berikut :

1) Masuk Sekolah

Setiap murid di wajibkan bahkan keharusan masuk sekolah kecuali

ada halangan yang dapat di pertanggung jawabkan.



“Sistem aturan di sekolah yang menentukan perilaku anak, ia harus

secara teratur masuk kelas, harus tiba pada waktu yang sudah di

tetapkan dengan sikap dan tepat pula” (Emile, 2000:106).

Dari pendapat di atas maka disiplin belajar tidak akan terlaksana

apabila tidak menghormati aturan yang berlaku.

2) Mengikuti Pelajaran

Dalam kedisiplinan belajar siswa dituntut untuk berkonsentrasi

penuh dalam pemusatan fikiran pada pelajaran yang telah diajarkan.

Dengan demikian pelajaran yang sedang diberikan mudah dicerna

dan difahami.

“Berikan perhatian yang memusat terhadap kuliah yang
sedang berlangsung perhatian yang samar akan mengganggu dan
dapat mengacaukan penangkapan khusus perhatian akan
memusat apabila saudara telah memiliki bahan persepsi
sebelumnya. Ikut aktif dalam perkuliahan dan mengekang diri
dalam kecenderungan melakukan kesibukan-kesibukan lainnya
yang tidak begitu perlu” (Hamalik, 2004:66).

Jadi, tidak setiap anak memanfaatkan situasi ini untuk aktif

mengikuti pelajaran, oleh karena itu dalam perencanaan pelajaran

diperlukan kenyamanan yang sistematik dan menyeluruh.

3) Mengikuti Evaluasi

Untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan

pemberian program bagi murid, evaluasi sangat menentukan sekali

dalam pembenahan diri karena evaluasi adalah suatu kegiatan untuk

menentukan taraf kemajuan yang telah di tetapkan.



Menurut Wardt menyatakan bahwa “evaluasi adalah suatu tindakan

proses untuk menentukan nilai dari sesuatu“ (Sujiono, 2001:1)

“Evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu

(tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, obyek dan

yang lain) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”

(Dimyati,2002:191).

Dari pendapat di atas maka evaluasi merupakan proses untuk

mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai siswa dalam suatu

kurun  waktu proses belajar tertentu.

b. Disiplin Belajar di Rumah

Disiplin belajar di rumah merupakan proses yang dilatih

sendiri untuk mengadakan perubahan prilaku dirinya dan tentunya

tidak luput dari peran orang tua karena ketika anak sudah pulang

kembali ke rumah maka tanggung jawab orang tua itulah untuk

mendidik dan melanjutkan pendidikannya, baik yang bersifat kognitif,

afektif dan psikomotorik.

Di antara bentuk-bentuk belajar disiplin di rumah adalah sebagi

berikut :

1. Mengatur waktu belajar

Pokok pangkal yang pertama dari cara belajar yang baik

ialah keteraturan. Cara belajar yang baik ialah ia harus tekun

membaca buku-buku pelajaran, catatan pelajarannya harus disusun



secara teratur. Alat untuk perlengkapan belajar harus pula

disimpan dan dipelihara secara teratur.

Agar semua dapat mengatur waktu belajar dengan baik

dan efesien maka harus membuat jadwal pelakasanaan belajar.

Adapun cara untuk membuat jadwal yang baik adalah sebagai

berikut :

1. Memperhitungkan waktu setiap hari untuk keperluan-
keperluan tidur, makan, belajar, mandi olah raga dan lain-lain.

2. Menyelidiki dan menentukan waktu yang tersedia setiap hari.
3. Merencanakan penggunaan belajar itu dengan cara

menetapkan jenis-jenis mata pelajarannya dan urutan-urutan
yang harus dipelajari.

4. Menyelidiki waktu-waktu dimana yang dapat dipergunakan
untuk belajar dengan hasil yang baik, sesudah waktu itu
diketahuai kemudian di gunakan untuk mempelajari pelajaran
yang dianggap sulit, pelajaran yang di anggap mudah di
pelajari pada jam belajar yang lain.

5. Berhematlah dengan waktu, setiap siswa janganlah ragu-ragu
untuk memulai pekerjaan, termasuk juga belajar”
(Slameto,2003:82-83).

Dengan mengatur waktu dan kegiatan belajar, hal itu

dimaksudkan untuk mempermudah metode cara belajar di rumah.

Sebagaimana firman Allah Swt. (Al-Ashr : 1-3).

) اال الدين امنوا ٢) ان االنسان لفي خسر (١(والعصر
)٣(بالصربصوباحلق وتواصواوعملواالصلحت وتوا

Artinya : “Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-
berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal sholeh dan
nasehat-menasehati supaya menetapi kesebaran”
(Depag   RI,2002:1099) .



2. Mengerjakan Tugas

“Salah satu prinsip belajar adalah ulangan dan latihan-

latihan. Mengerjakan tugas dapat berupa pengerjaan tes/ulangan

atau ujian yang di berikan oleh guru, tetapi juga termasuk

membuat/mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam buku-buku

ataupun soal-soal sendiri” (Slameto,2003:87).

Dengan mengerjakan tugas siswa dirangsang untuk

kreatif hal ini dapat menghantarakan anak menjadi siswa yang

aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah dan agar siswa

berhasil dalam belajarnya.

3. Mengulang bahan  pelajaran

Dalam kedisiplinan belajar mempelajari kembali

pelajaran yang telah di dapat sangat besar manfaatnya, karena

nanti jika menghadapi ulangan tidak perlu belajar sistem ngebut

dengan ini mempelajari ulang yang telah di terima maka daya

pemahaman dan daya ingatannya tahan lama.

“Mengulangi besar pengaruhnya dalam belajar,karena

dengan adanya pengulangan (review)” bahan yang belum begitu

dikuasai serta mudah di lupakan” akan tetap tertanam dalam otak

seseorang” (Slameto, 2003:85).



3. Unsur-unsur Disiplin

Dengan adanya disiplin diharapkan pendidik mampu mendidik siswa

agar berlaku sesuai dengan standart kelompok sosialnya (sekolah), Hurlock

EB dalam bukunya “Psikologi Perkembangan”, menjelaskan bahwa ada

empat unsur dalam membentuk disiplin yaitu :

1. Peraturan

Peraturan dan tata tertib merupakan sesuatu untuk mengatur

perilaku yang diharapkan yang terjadi pada diri siswa. Di lingkungan

sekolah, gurulah yang diberi tanggung jawab untuk menyampaikan dan

mengontrol kelakuannya dan tata tertib bagi sekolah yang bersangkutan.

Peraturan dalam unsur-unsur disiplin meliputi tiga perihal yaitu perbuatan

yang harus dilarang, sanksi yang diberikan harus menjadi tanggung jawab

pelanggar,dan prosedur penyampaian peraturan. Dalam ajaran agama

Islam mengajarkan tentang peraturan yang apabila dilanggar akan terkena

sanksi. Agar peraturan dapat memenuhi kedua fungsi penting di atas,

peraturan harus dimengerti, diingat dan dapat diterima oleh semua orang

supaya peraturan dapat dipatuhi dan ditaati semua anggota masyarakat

sekolah, maka sasarannya dibagi dua yaitu peraturan umum untuk semua

masyarakat sekolah dan peraturan untuk peserta didik.

2. Hukuman

Hukuman berasal dari kata kerja latin, punier dan berarti menjatuhkan

hukuman pada seseorang karena kesalahannya, perlawanan dan

pelanggaran sebagai ganjaran/pembalasan. Batasan-batasan pemberian



hukuman adalah harus tetap dalam jalinan kasih sayang, ada hubungannya

dengan kesalahannya, pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan kasih

sayang, disesuaiakan dengan kepribadian penerima hukuman, harus

diberikan dengan adil dan menimbulkan kesan pada hati seseorang yang

akan selalu diingatnya.

Pada peristiwa tersebut yang akan mendorong seseorang sadar dan

insyaf. Sedangkan macam-macam hukuman yaitu hukuman yang bersifat

jasmani yaitu : berupa fisik menampar, menjewer. Dan hukuman yang

bersifat rohani yaitu pemberian hukuman berupa tugas tambahan sehari-

hari, istirahat pada jam pelajaran sekolah berlangsung. Tujuan jangka

pendek dari menjatuhkan hukuman ialah untuk menghentikan tingkah laku

yang salah sedangkan tujuan jangka panjang pemberian hukuman ialah

untuk mendorong seseorang menghentikan sendiri tingkah laku mereka

yang salah agar dapat memberikan arah pada dirinya sendiri. Tujuan akhir

dari pemberian hukuman ialah untuk mengajar seseorang dalam

mengembangkan pengendalian dan penguasaan mereka terhadap diri

sendiri.

3. Penghargaan

Penghargaan adalah hadiah/reward terhadap hasil baik dari

seseorang dalam proses pendidikan. Ganjaran adalah salah satu alat

pendidikan, jadi dengan sendirinya maksud alat untuk mendidik anak

dapat merasa senang karena perbuatan mereka mendapat pujian dan



penghargaan. Syarat-syarat pemberian ganjaran yang perlu diperhatikan

oleh pendidik dalam memberikan ganjaran yaitu:

a. Untuk memberikan ganjaran yang paedagogis perlu sekali pendidik

mengenal pribadi peserta didik.

b. Ganjaran yang diberikan kepada seseorang peserta didik jangan

menimbulkan rasa kesenjangan dihati para peserta didik yang lain.

c. Jangan memberikan ganjaran dengan menjanjikan lebih dahulu

sebelum peserta didik menunjukkan prestasi belajarnya.

d. Pendidik hendaknya harus berhati-hati dalam memberikan ganjaran-

ganjaran yang diberikan pada peserta didik dapat bermacam-macam

diantaranya : pujian, penghormatan, hadiah dan tanda kehormatan.

4. Konsistensi

Konsistensi adalah tingkat keberagaman dan stabilitas.

Konsistensi mempunyai nilai mendidik yang besar bila peraturan-

peraturan yang konsisten mengarah pada proses belajar mengajar yang

disebabkan karena nilai pendorongnya, motivasi peserta didik dan

penghargaan yang tinggi terhadap peraturan.

Disiplin yang didasari atas kasih akan merangsang timbulnya

kasih sayang yang dimungkinkan dengan rasa saling hormat

menghormati antara orang tua dengan anak-anaknya. Disiplin dengan

kasih menjembatani jurang yang dapat memisahkan para anggota

keluarga yang seharusnya saling mencintai dan saling mempercayai.

Disiplin atas dasar kasih membuka jalan untuk memperkenalkan Allah



SWT, para leluhur kita kepada anak-anak kita yang kita cintai. Disiplin

atas dasar kasih memungkinkan para guru melakukan pekerjaan mereka

sesuai dengan tujuan pendidikan dalam kelas. Disiplin ini mendorong

anak-anak untuk menghormati orang lain, serta hidup sebagai warga

negara yang bertanggung jawab dan konstruktif. Disiplin ini juga

mensyaratkan keberanian, konsistensi, keyakinan, kerajinan, usaha-usaha

yang sungguh-sungguh dan penuh semangat. Oleh karena itu disiplin

tidak terbatas hanya pada konteks konfrontasi, anak-anak juga perlu

diajari tentang disiplin pribadi (self-discipline) yaitu cara mendisiplinkan

dirinya sendiri, serta perilaku yang bertanggung jawab. Mereka

membutuhkan bantuan untuk mempelajari bagaimana caranya mengatasi

tantangan dan kewajiban dalam kehidupan. Mereka juga harus belajar

seni mengendalikan diri sendiri.

Mereka harus dilengkapi dengan kekuatan pribadi yang

dibutuhkan untuk memenuhi berbagai tuntutan yang akan dibebankan

kepada mereka oleh sekolah, teman-teman maupun tanggung jawab

setelah mereka menjadi dewasa kelak.

Maka kita dapat memahami unsur pokok pembentuk disiplin,

antara lain :

a. Kebiasaan dan budaya lingkungan

b. Pendidikan Agama

c. Pendidikan informal dalam keluarga

d. Pendidikan formal di sekolah



e. Kemampuan menguasai diri

f. Adanya panutan dan keteladanan

g. Kesadaran dalam mempersepsikan disiplin

h. Kejelasan penegakan hukum

C. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan disiplin

siswa

1. Sarana-sarana Menciptakan Disiplin

Disiplin merupakan seni latihan yang benar dengan fungsi utama

melatih. Dengan kekuatannya disiplin bukan menghapus individu yang

kurang bermutu atau yang tidak sempurna, melainkan melatih menjadi

elemen patuh dan berguna. Tetapi disiplin tidak bermaksud menjadikan

semuanya sebagai elemen yang seragam, melainkan justru memilahnya,

mengubah prosedurnya menjadi unit tunggal yang memadai. Menurut

Foucault bahwa disiplin adalah suatu mekanisme penaklukan

(tetap/konstan) yang menghasilkan relasi patuh berguna, meningkatkan

ketrampilan, kekuatan, daya guna tubuh, tetapi juga menguasai dan

menempatkan tubuh kedalam relasi tunduk dan berguna. Oleh karena itu

disiplin memiliki modalitas sederhana dan prosedur-prosedur minor,

namun dengan cara itulah disiplin mengadakan invasi pada bentuk-bentuk

yang lebih besar, mengubah mekanisme dan menentukan prosedur.

Keberhasilan disiplin ini tidak diragukan lagi berasal dari penggunaan

sarana-sarana sederhana yaitu pengawasan hirarki, normalisasi, dan



kombinasi keduanya dalam suatu prosedur yang disebut pengujian. Ketiga

sarana inilah yang diuraikan Foucault sebagai berikut :

a. Pengawasan Hirarki

Pelaksanaan disiplin mengandaikan suatu mekanisme yang

memaksa melalui pemantauan yang tidak dapat dilihat oleh pihak yang

dipantaunya. Disiplin memakai teknik yang membuat dirinya mampu

melihat akibat yang dilaksanakannya.

Ditengah-tengah berkembangnya tekhnologi “opik” yang

mengantar orang pada pengenalan berbagai rahasia ilmu fisika, muncullah

suatu teknik penaklukan melalui “pemantauan” yang menyiapkan suatu

pengetahuan baru mengenai manusia. Teknik pemantauan terhadap

individu semula dilaksanakan melalui bangunan yang dibuat untuk

mengawasi individu, membuatnya dapat diketahui dan menjadikannya

patuh. Misalnya : bangunan sekolah, penjara, rumah sakit dan bengkel

kerja. Yang semuanya didirikan untuk melaksanakan proyek disiplin.

Perangkat disiplin yang sempurna memungkinkan pengamatan sekejap

yang mampu memantau semuanya secara tetap.

b. Normalisasi

Foucault mensinyalir adanya mekanisme “hukuman kecil” di

dalam inti disiplin. Misalnya : keterlambatan, ketidak hadiran, aktivitas

kurang semangat, tingkah laku tidak sopan, berbicara bohong yang

diterapkan pada bengkel kerja / sekolah. Hukuman disiplin ini dimengerti

sebagai sesuatu yang dapat membuat anak-anak merasakan pelanggaran



yang telah dibuatnya. Menurutnya hukuman disiplin bukanlah hukuman

lembaga peradilan dalam skala yang ringan melainkan hukuman yang

dikenakan terhadap segala yang menyangkut ketidaktepatan. Di dalam

rezim disiplin, seluruh wilayah ketidaktepatan dihukum. Hukuman disiplin

tidak hanya mengacu kepada ketaatan terhadap keteraturan yang

ditentukan oleh hukum (law), program dan peraturan tetapi juga pada

kodrat alami. Kodrat alami menjadi ukuran pelaksanaan hukuman. Kepada

setiap anak hanya diberikan pelajaran yang sesuai dengan kemampuannya.

Hukuman diberikan, bila anak tidak memenuhi ketepatan ukuran tersebut.

Jadi dalam rezim disiplin, hukuman mengacu baik hal-hal yuridis maupun

alami.

Menurut Foucault, hukuman disiplin memuat sistem ganda yakni

hukuman (chatiments) dan pengajaran (gratification). Dalam sistem ini

berfungsi proses pelatihan dan koreksi. Hukuman dihubungkan dengan

tanda-tanda ganjaran dan hukuman. Para guru dianjurkan untuk lebih

memberi ganjaran daripada memberi hukuman. Anak harus lebih didorong

oleh minat untuk menerima hadiah daripada oleh rasa takut akan hukuman.

Sistem penilaian dengan angka dapat menunjukkan tingkatan baik dengan

yang kurang baik secara tepat. Disiplin menentukan individu-individu

secara benar dan tepat. Hukuman dengan begitu diintegrasikan dalam

lingkaran pengetahuan terhadap individu. Klasifikasi melalui tanda-tanda

ini langsung dapat dilihat dan dikenakan tanpa memperhatikan umur atau

pangkat. Hukuman hirarki memiliki akibat ganda. Hukuman ini



menyebarkan orang berdasarkan tindakan dan sikapnya, yakni sesuai

dengan tingkat ketrampilan yang diperoleh di sekolah. Pendek kata seni

menghukum dalam rezim disiplin dimaksudkan bukan pada penghukuman

badan melainkan diarahkan pada lima peran yaitu :

1. Hukuman disiplin mengantar tindakan individu ke dalam keseluruhan

wilayah perbandingan dan ruang yang terdiferensiasi.

2. Hukuman disiplin membedakan individu satu dari yang lain.

3. Hukuman mengukur kodrat individu secara kualitatif dan secara

hierarkis.

4. Hukuman memasukkan paksaan untuk menjadi sesuai dengan yang

seharusnya secara alami.

Menurut Foucault, hukuman disiplin ini tidak lain merupakan

“normalisasi”. Hukuman ini berlawanan dengan hukuman pengadilan.

Hukuman disiplin dilaksanakan bukan berdasarkan pada pembedaan

individu melainkan dengan menentukan tindakan sesuai dengan sejumlah

kategori tertentu (kemampuan, ketrampilan, kepatuhan individu).

Hukuman ini bukan berasal dari pengetahuan manusiawi akan pengadilan

kriminal atau dari tuntutan untuk menyesuaikan diri terhadap rasionalitas

dan humanisme baru, melainkan dari tekhnik disiplin yang menjalankan

mekanisme penghukuman yang menormalisir dan bersumber dari

mekanisme normalisasi.



c. Pengujian

Pengujian merupakan paduan dari teknik pengawasan hirarki dan

normalisasi. Pengujian merupakan pemantauan normalitatif yang mampu

mengklasifikasi, menentukan mutu dan menghukum yang dipantau.

Pengujian menjadikan individu kelihatan dan melalui itu orang

membedakan dan menentukannya. Oleh karena alasan di atas maka

pengujian diritualkan. Foucault secara khusus menyelidiki sejarah

pengujian (l’examen) : metode, karakter, peran, permasalahan, jawaban,

sistem ganda, dan klasifikasinya. Di dalam pengujian tergabung baik

eksperimen (pengamatan), penyabaran kekuatan dan pendirian kebenaran.

Pengujian memperkenalkan seluruh mekanisme yang menghubungkan tipe

tertentu pembentukan pengetahuan dengan bentuk tertentu. Pengujian

meninggalkan catatan mengenai tubuh dan kehidupannya sehari-hari dan

menempatkan individu ke dalam pemantauan jaringan penulisan. Prosedur

pengujian disertai dengan sistem pencatatan intensif dan pengumpulan

data serta dapat menghasilkan perbandingan antara berbagai fenomena,

fakta dalam penyebaran individu, melalui pengujian setiap individu

dicatat, ditentukan, diukur, diperbandingkan, dilatih, diklasifikasi, dan

dinormalisasi. Pendek kata dipaparkan dalam suatu catatan (file).

Pencatatan itu bukan lagi dimaksudkan untuk dijadikan suatu catatan

peringatan di masa mendatang melainkan suatu dokumen yang dapat

dipergunakan. Akhirnya pengujian / L’examen dengan menggabungkan



pemantauan hirarki dan normalisasi menjadi pusat dari prosedur yang

menjadikan individu baik sebagai akibat dan obyek pengetahuan.

Disitulah kita dapat merinci ruang / sarana cakupan disiplin antara lain :

disiplin terhadap kewajiban beragama, aturan dan UU, waktu,

perencanaan, anggaran, hierarki kepangkatan, hasil kesepakatan dan

hubungan antar manusia.

2. Pendekatan dan Metode Dalam Menciptakan Kedisiplinan

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menciptakan

kedisiplinan. Oleh karena permasalahan dan situasi dalam dunia pendidikan

senantiasa berubah-ubah, maka guru dituntut untuk menguasai berbagai

pendekatan. Tidak ada suatu pendekatan yang cocok untuk semua situasi, dan

setiap pendekatan mempunyai kelemahan dan keampuhannya masing-masing.

Pandangan otoriter meliat pengelolaan kelas semata-mata sebagai upaya untuk

menegakkan tata tertib.

Dengan berbagai cara siswa diarahkan untuk mematuhi segala tata

aturan yang berlaku di lingkungannya dan sedapat-dapatnya dihindarkan dari

pelanggaran sekecil apapun.

Sedangkan pandangan permisif memusatkan perhatian pada usaha untuk

memaksimalkan kebebasan siswa. Semua siswa diberi kesempatan untuk

melakukan apa saja yang dikehendaki dalam lingkungannya. Siswa belajar dari

apa yang dilakukannya dengan melihat kemanfaatan dan kemudaratannya,

yang pada akhirnya dia dapat menentukan suatu perilaku yang berarti bagi

dirinya.



Kedua pandangan ini bagaikan dua sisi yang sangat berlainan. Suatu

disiplin yang ketat dan kaku, tanpa disadari makna dan hakikatnya, hanya akan

menumbuhkan kepatuhan yang semu dan pada suatu saat jiwa siswa akan

berontak atau frustasi. Kebebasan yang tanpa batas akan terperosok ke dalam

kegagalan atau siswa terlalu mendewakan kata hati mereka. Perpaduan kedua

pandangan tersebut dapat kita pandang sebagai penyempurnaan dari keduanya.

Kapan dan dalam hal apa siswa harus tunduk kepada tata aturan yang sudah

disusun untuk membentuk pola perilaku yang diharapkan, dan kapan serta

dalam hal apa siswa diberi kebebasan untuk membuat dan menentukan aturan

sendiri sebagai pengembangan watak kemandirian. Pribadi yang memiliki

dasar-dasar dan mampu mengembangkan disiplin diri berdasarkan acuan nilai

moral. Sehubungan dengan itu disiplin diri dibangun dari asimilasi dan

penggabungan nilai moral untuk diinternalisasi oleh subyek didik sebagai

dasar-dasar untuk mengarahkan perilakunya. Orang tua dapat

merealisasikannya dengan cara menciptakan situasi dan kondisi yang dihayati

oleh anak-anak agar memiliki dasar-dasar dalam mengembangkan disiplin diri.

Dan upaya ini berarti orang tua telah merealisasikan pelaksanaan UU No.11

Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang menyebutkan

: Pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya

yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan serta pandangan,

ketrampilan, dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan. Anak

yang berdisiplin diri memiliki keteraturan diri berdasarkan UUSPN di atas,



artinya tanggung jawab orang tua adalah mengupayakan agar anak berdisiplin

diri untuk melaksanakan hubungan dengan Tuhan yang menciptakannya,

dirinya sendiri, sesama manusia dan lingkungan alam serta mahluk hidup

lainnya berdasarkan nilai moral.

Bernhard menyatakan bahwa tujuan disiplin adalah mengupayakan

pengembangan minat anak menjadi manusia yang baik, yang akan menjadi

sahabat, tetangga, dan warga negara yang baik.

Salah satu upaya yang esensial maknanya adalah mengundang anak-

anak untuk mengaktifkan diri dengan nilai-nilai moral untuk memiliki dan

mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Dan demikian menunjukkan perlu

adanya posisi dan tanggung jawab dari orang tua. Karena orang tua

berkewajiban meletakkan dasar-dasar disiplin diri kepada anak, sekolah dan

masyarakat dikembangkan disiplin diri itu. Disiplin diri merupakan substansi

esensial di era global untuk dimiliki dan dikembangkan oleh anak karena

dengannya ia dapat memiliki kontrol internal untuk berperilaku yang

senantiasa taat moral. Dengan demikian anak tidak hanyut oleh arus globalisasi

tetapi sebaliknya ia mampu mewarnai dan mengakomodasi.

Tipe yang paling efektif untuk mendisiplinkan anak, termasuk

penggunaan pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Positif adalah pendekatan yang arahnya kepada hal yang baik.

b. Contoh : Teladan, Bujukan/ pujian dan Hadiah

c. Pendekatan Negatif adalah pendekatan yang arahnya kepada hal yang buruk.

d. Contoh : Hukuman



Disiplin efektif ada tiga syarat yaitu :

1. Menghasilkan / menimbulkan suatu keinginan perubahan / pertumbuhan

pada anak.

2. Tetap terpelihara harga diri anak

3. Tetap terpelihara suatu hubungan yang rapat antara orang tua dengan anak.

Sedangkan disiplin yang tidak efektif adalah salah satu masalah terbesar

dalam keluarga yang memiliki anak sulit. Terletak pada kekaburan perilaku

yang berdasarkan watak dan perilaku yang tidak berdasarkan watak dan

ketidak mampuan memperlakukan kedua jenis perilaku ini dengan cara yang

berbeda. Akhirnya dalam melaksanakan pendisiplinan yang efektif dengan

anak yang sulit, usahakan untuk tidak bertindak pada saat suasana masih panas.

Dalam buku Ilmu Pendidikan, Sudirman N, dkk menyebutkan beberapa

pendekatan dam menciptakan disiplin kelas yang efektif, antara lain :

1. Pendekatan Manajerial

Pendekatan ini dilihat dari sudut pandangan manajemen yang

berintikan konsepsi tentang kepemimpinan. Dalam pendekatan ini dapat

dibedakan :

a. Kontrol Otoriter

b. Kebebasan Liberal

c. Kebebasan Terbimbing



2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan yang didasarkan atas studi psikologis yang dapat

dimanfaatkan oleh guru dalam membina disiplin kelas kepada siswanya.

Pendekatan yang dimaksud antara lain :

a. Pendekatan Modifikasi Tingkah laku ( behavior-modification )

b. Pendekatan Iklim Sosio-emosional ( sosio-emotional climate )

c. Pendekatan Proses Kelompok ada dua yaitu kelompok produktif dan

kelompok efektif

Metode-metode dalam menciptakan kedisiplinan menurut Foucault ada

empat untuk menjadikan tubuh-tubuh yang patuh, yakni :

1. Seni Penyebaran

Seni disiplin mula-mula maju dari penyebaran dan pembagian

individu-individu ke dalam ruang yang dimaksudkan untuk

memaksimumkan kegunaan, mencegah timbulnya kejahatan dan

mengontrol individu. Untuk mencapai sasaran ini dibutuhkan beberapa

teknik. Pertama-tama disiplin mengenakan teknik pengurungan dengan

menciptakan batas yang menjadi pemisah antara sekelompok individu

dengan segala heterogenitas lain. Pendisiplinan melalui pengurungan ini

juga memudahkan pemimpin untuk memberikan laporan mengenai

keadaan bawahannya. Pengurungan ini disertai dengan penertiban waktu.

Dengan demikian berbagai tindak menyimpang seperti : datang

terlambat, membolos dapat dicegah. Hal ini merupakan metode kontrol

baru yang meningkatkan dan memusatkan kekuatan produksi.



Tehnik pengurungan seperti di atas belum mencukupi bagi suatu

mesin disiplin, maka selanjutnya disiplin menerapkan cara penyebaran

individu dengan jalan menempatkan individu pada tempat masing-

masing. Dengan demikian komunikasi yang berbahaya antar individu

dapat dicegah, kehadiran dan tidak dapat diketahui, dan pengawasan

setiap saat terhadap masing-masing individu menjadi mungkin. Disiplin

mengatur pembagian secara analitis. Disiplin ruang menjadi seni

pembagian ke dalam setiap bagian yang mungkin. Di dalam ruang yang

analitis ini, bertemulah arsitektur kuno dengan metode religius dalam

bentuk sel monastik yang menjamin keheningan.

Disiplin merupakan suatu seni mengenai tingkatan-tingkatan

(ranking). Di dalam penentuan ranking yang dipentingkan adalah

kesamaan kemampuan. Rangking setiap waktu berubah dan

penentuannya dibuat dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan

dari tahun ke tahun. Dan menempatkannya dalam suatu jaringan relasi-

relasi, oleh karenanya di dalam disiplin masing-masing elemennya dapat

saling bertukar. Kesatuan bukan lagi dibangun berdasarkan wilayah,

melainkan berdasarkan tingkatan kemampuan. Melalui pengaturan sel,

tempat dan rangking disiplin menciptakan ruang yang kompleks secara

arsitektural, fungsional, dan hirarki. Ruang semacam itu menjamin

kepatuhan individu sekaligus menjamin ekonomi waktu dan bentuk

tubuh yang lebih baik.



2. Kontrol Aktivitas

Foucalt menunjukkan bagaimana disiplin juga menyentuh tubuh

melalui kontrol aktivitas yang dicapai dengan cara pengaturan waktu,

pembentukkan ketepatan antara waktu dengan tindakan, penciptaan sikap

tubuh yang efisien, penciptaan relasi yang efisien antara tubuh dan alat-

alat, dan pengefektifan waktu yang meningkat terus-menerus. Jadwal

adalah warisan kuno dan modelnya yang ketat diperkenalkan oleh

komunitas monastik. Jadwal memiliki tiga ciri yakni pembentukkan ritme

yang teratur, penguasaan kesibukkan tertentu, dan pengaturan suatu

lingkaran pengulangan. Ketiga ciri itu ditemukan dalam sekolah, pabrik-

pabrik, dan rumah sakit. Selanjutnya tubuh dilatih untuk membentuk

ketepatan antara waktu dengan suatu tindakan. Orang perlu dilatih utnuk

mengambil sikap duduk dan posisi tangan yang tepat dalam menulis agar

memiliki sikap tubuh yang tepat. Foucault mengatakan bahwa tubuh

yang disiplin adalah prasyarat dari tubuh yang efisien. Hubungan anatar

tubuh dengan berbagai alat yang digunakannya ditentukan oleh relasi

disiplin. Foucault menemukan bahwa prinsip yang ada dalam jadwal

dalam bentuknya tradisional secara mendasar bersifat negatif, karena

dimaksudkan untuk menghapus bahaya pemborosan waktu. Sedangkan

disiplin mengatur suatu ekonomi yang positif. Disiplin menawarkan

prinsip efektifitas penggunaan waktu yang terus meningkat. Dalam

disiplin orang menemukan penggunaan waktu secara intensif menuju



titik kecepatan dan efektifitas yang maksimum yakni dalam ketepatan

yang teratur.

3. Strategi Untuk Menambah Kegunaan Waktu

Menurut Foucault ada empat cara diantaranya :

a. Pembagian dalam bagian yang berurutan atau paralel untuk mengatur

relasi waktu dengan tubuh dan kekuatan. Misalnya : membedakan

antara waktu latihan dengan waktu praktek.

b. Menyusun urutan waktu latihan berdasarkan rencana yang analitis.

Model mencontoh tindakan bagian perbagian dalam latihan diganti

dengan pemberian dasar-dasar sikap tubuh yang sederhana.

c. Membedakan waktu latihan dengan waktu pengujian yang digunakan

untuk mengecek sampai dimana individu menangkap bahan latihan,

menjamin kesamaan kemajuan antar individu, dan memilah-milah

kemampuan antar individu.

d. Memberikan latihan yang tepat bagi individu sesuai dengan tingkat-

tingkat kemampuannya, senioritasnya, dan rangkingnya. Latihan

dibuat dalam waktu berurutan dengan tingkat kesulitan yang terus

bertambah.

4. Kekuatan Yang Tersusun

Disiplin dituntut untuk menyusun mesin yang memaksimumkan

efeknya bukan lagi berdasarkan seni penyebaran tubuh atau pengaturan

waktu, melainkan berdasarkan penyusunan kekuatan. Tuntutan ini

dijawab melalui beberapa cara, yakni : tubuh dibentuk sebagai mesin



multi segmentasi, menyesuaikan waktu masing-masing individu agar

menjadi maksimum, dan membuat sistem perintah yang tepat. Untuk

mencapai hal itu, fungsi latihan yang mengakumulasikan waktu dari

setiap individu menjadi hal yang penting. Tidak ada satu bagian dari

waktu pun dari hidup yang tidak dapat ditarik utnuk menyusun kekuatan

yang maksimum. Sekolah menjadi mesin untuk belajar dan di situ setiap

orang dari setiap tingkat, dari waktu ke waktu dimasukkan ke dalam

proses yang berguna dan sistem perintah tepat itu tampak dalam tanda

yang berfungsi untuk menarik perhatian murid pada apa yang

dikehendaki guru. Sebagai contoh : menyuruh murid memperbaiki

kesalahan dalam latihan membaca, guru cukup memberikan tanda dengan

mengetuk meja sekali, dan menghentikannya cukup mengetuk meja tiga

kali secara cepat tanpa perlu mengucapkan kata ulangi atau hentikan.

Murid yang patuh dan terlatih dengan tanda akan cepat mereaksi tanda-

tanda yang diberikan oleh guru secara otomatis. Berdasarkan

pembahasan keempat metode disiplin di atas, Foucalt menyimpulkan

bahwa disiplin menciptakan tubuh dengan individualitas yang memiliki

ciri-ciri : selular (melalui peran pembagian ruang), organis (melalui

pengaturan aktivitas), genetis (melalui pengakumulasiaan waktu), dan

terkombinasi (melalui penyusunan kekuatan). Untuk mencapai hal itu

disiplin menjalankan empat tehnik, yakni : memberikan jadwal, mengatur

gerakan, mengajukan latihan, dan menyusun taktik untuk menghasilkan

kombinasi kekuatan.


