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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Islam adalah agama disebut “ad din”, berarti kepatuhan, ketaatan. Dalam 

bahasa inggris disebut religi berarti kepercayaan dan penyembahan kepada Tuhan.  

“Dienullah” berarti agama Allah. Secara epistimologis agama adalah suatu peraturan 

Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal memegang peraturan 

Tuhan itu dengan kehendak sendiri, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Menurut Tafsir (1992:32) memberikan pengertian bahwa Pendidikan Agama Islam  

adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia 

berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bila disingkat, pendidikan 

agama Islam  adalah bimbingan terhadap seseorang agar menjadi muslim semaksimal 

mungkin.  

Yusuf (1986:35) mendefinisikan Pendidikan Agama Islam sebagai berikut: 

Pendidikan Agama Islam  adalah usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan 

pengalaman pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepada generasi muda agar 

kelak menjadi manusia Muslim, bertaqwa kepada  Allah swt. berbudi luhur dan 

berkepribadian luhur yang memahami, mengahayati dan mengamalkan ajaran agama 

Islam dalam kehidupannya. 

Berdasarkan pengertian di atas maka Pendidikan Agama Islam sebagai suatu 

pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang atau instansi pendidikan yang 
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memberikan materi mengenai agama islam kepada orang yang ingin mengetahui 

lebih dalam tentang agama Islam baik dari segi materi akademis maupun dari segi 

praktik yang dapat dilakukan sehari hari.  

2.1.2 Materi Pendidikan Agama Islam 

Menurut Zuhairini (1983) Materi pendidikan agama islam terdiri atas tiga 

bagian besar, yaitu aqidah, syariah dan akhlak. 

a) Aqidah adalah kepercayaan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul-

Nya, hari akhir, dan qadha dan qadar Allah. 

b) Syariah adalah segala bentuk peribadahan baik ibadah khusus yaitu thaharah, 

shalat, zakat, puasa dan haji, maupun ibadah umum (mualamah) seperti hukum 

public dan hukum perdata. 

c) Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan menimbulkan 

perbuatan yang mudah tanpa memerlukan perbuatan yang mudah tanpa 

memerlukan pertimbangan pikiran. Aqidah merupakan pondasi dari seluruh 

ajaran Islam, syariah merupakan implementasi ajaran Islam yang berdasarkan 

aqidah, sedangkan Akhlak merupakan produk dari jiwa tauhid. 

Aqidah (Rukun Iman), terdiri atas: Iman kepada Allah, Iman kepada 

malaikat, Iman kepada kitab-kitab Allah, Iman kepada Rasul, Iman kepada hari 

kiamat, dan Iman kepada Qadla dan Qadar Allah. Syariah,  terdiri dari: Ibadah khusus 

(ibadah mahdhah), yaitu rukun Islam: syahadat, shalat, puasa, zakat, haji, dan ibadah 

umum (ibadah gahiru mahdhah atau muamalah), hubungan antarsesama manusia 

dengan alam sekitar atau alam semesta. 
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Mu’amalah, terdiri atas: 

1. Hubungan antarsesama manusia, yaitu: perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, 

hibah, tijarah, perburuhan, perkoperasian, sewa menyewa, pinjam meminjam, 

HTN/Pemeritahan, hubungan antar bangsa, dan hubungan antar golongan. 

2. Hubungan antar manusia dengan kehidupannya, yaitu makanan, minuman, 

pakaian, kasab (mata pencaharian), rezeki halal dan haram. 

3. Hubungan antar manusia dengan alam sekitar/alam semesta, yaitu: perintah untuk 

mengadakan penelitian dan pemikiran tentang keadaan alam sekitar. Seruan 

memanfaatkan alam semesta untuk kesejahteraan hidupnya, dan larangan 

menggangu, merusak serta membinasakan alam semesta tanpa dibenarkan agama.  

Akhlak, terdiri atas akhlak kepada Allah, akhlak kepada lingkungan 

keluarga, akhlak kepada lingkungan masyarakat luas, dan akhlak terhadap alam 

sekitar (ekosistem).  Dari materi Pendidikan Agama Islam di atas, karakter 

kedisiplinan masuk dalam ranah akhlak. 

2.1.3 Pentingnya Pendidikan Agama Islam 

Menurut Arifin (2011:9) untuk memperoleh suatu keberhasilan dalam proses 

pendidikan, ada beberapa alasan mengapa ilmu pendidikan sangat diperlukan, antara 

lain ; 

a. Pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi manusia harus melalui proses yang 

panjang, dengan hasil yang tidak dapat diketahui dengan segera. Dalam proses 

pembentukan tersebut diperlukan suatu perhitungan yang matang dan hati-hati 

berdasarkan pandangan dan pikiran-pikiran atau teori yang tepat, sehingga 

kegagalan atau kesalahan langkah pembentukan terhadap anak didik dapat 
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dihindarkan. Karena sasaran pendidikan adalah makhluk yang sedang tumbuh 

dan berkembang yang mengandung berbagai kemungkinan, bila salah bentuk, 

maka kita akan sulit memperbaikinya. 

b. Pendidikan Islam  yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam harus bisa 

menanamkan atau membentuk sikap hidup yang dijiwai nilai-nilai tersebut, juga 

mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai 

Islam yang melandasi, merupakan proses ikhtiariah yang secara pedagogis 

mampu mengembangkan hidup anak kearah kedewasaan/kematangan yang 

menguntungkan dirinya. Oleh karena itu, usaha ikhtiariah tersebut tidak dapat 

dilakukan hanya berdasarkan trial and error (coba-coba) atau atas dasar 

keinginan dan kemauan pendidik tanpa dilandasi dengan teori-teori kependidikan 

yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah pedagogis. 

c. Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan tujuan untuk 

menyejahterakan dan membahagiakan hidup dan kehidupan umat manusia di 

dunia dan di akhirat, baru dapat mempunyai arti fungsional dan aktual dalam diri 

manusia bilamana dikembangkan melalui proses kependidikan yang sistematis 

merupakan kompas bagi proses tersebut. 

d. Ruang lingkup kependidikan Islam mencakup segala bidang kehidupan manusia 

di dunia, oleh karenanya pembentukan sikap dan nilai-nilai amaliah islamiah 

dalam pribadi manusia baru dapat efektif bilamana dilakukan melalui proses 

kependidikan yang berjalan di atas kaidah-kaidah ilmu pengetahuan 

kependidikan. 
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e. Teori-teori, hipotesis dan asumsi-asumsi kependidikan yang bersumberkan ajaran 

Islam sampai kini masih belum tersusun secara ilmiah meskipun bahan-bahan 

bakunya telah tersedia, baik dalam kitab suci Alquran dan hadis maupun kaum 

ulama. Untuk itu diperlukan penyusunan secara sistematis ilmiah yang didukung 

dengan hasil penelitian yang luas. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

agama Islam ini berisi mengenai pembelajaran tentang agama Islam yang 

berlandaskan Al Quran yang merupakan kitab suci agama Islam. Selain itu dalam 

pendidikan agama Islam di sini juga mengharapkan para peserta didik yang 

mempelajari agama Islam dapat memahami, mempraktikkan dan juga 

mengaplikasikan seluruh pembelajaran yang sudah didapatkan pada saat 

pendidikan tersebut berlangsung. 

2.1.4 Implementasi Pembiasaan Keagamaan 

Menurut Yatimin (2007:85) biasa ialah kata dasar yang mendapat imbuhan 

kean, artinya boleh, dapat atau sering. Menurut Nasraen , adat itu ialah suatu 

pandangan hidup yang mempunyai ketentuan-ketetntuan yang objektif, kokoh dan 

benar serta mengandung nilai mendidik yang besar terhadap seseorang dalam 

masyarakat. 

Kebiasaan terjadi sejak lahir. Lingkungan yang baik mendukung kebiasaan 

yang baik pula. Lingkungan yang tidak baik dapat menolak adanya disiplin dan 

pendidikan. Kebiasaan itu timbul karena ada dalam diri pribadi seseorang itu dibawa 

sejak lahir. Kebiasaan yang sudah melekat pada diri seseorang sukar untuk 

dihilangkan, ia dapat mengubahnya misalnya seseorang bangun pukul 07.00 pagi ia 
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sukar untuk bangun pukul 04.30 subuh. Menurut teori Humanistik Plato dan 

Aristoteles, kebiasaan disebabkan adanya daya-daya  yang mereka miliki semakin 

kuat, individualnya mudah cenderung sebagai masalah yang melekat pada dirinya. 

Seseorang yang bangun pagi dengan adanya dorongan yang kuat, kemudian di latih 

secara terus-menerus, mka kebiasaan bangun pagi–pagi itu menjadi terbiasa dan tidak 

merasa berat karena adanya latihan secara terus-menerus.  

Kebiasaan ialah perbuatan yang berjalan dengan lancar seoalah-olah berjalan 

dengan sendirinya. Perbuatan kebiasaan pada mulanya di pengaruhi oleh kerja 

pikiran, didahului oleh pertimbangan akal dan perencanaan yang matang. Lancarnya 

perbuatan dikarenakan perbuatan itu seringkali diulang-ulang. Hal ini timbul karena 

seseorang telah dipengaruhi oleh lingkungan orang tua dan teman-temannya.  Artinya 

apapun bahasa yang digunakan oleh teman-temannya, orang tua dan lingkungannya 

itu yang didapat. Agar kebiasaan buruk seseorang dapat berubah menjadi baik, 

diperlukan berbagai bimbingan dari orang lain. Begitu juga dengan seseorang anak 

sebelum ia memiliki kebiasaan yang buruk, maka di usia perkembangannya diberikan 

bimbingan yang benar.  Menurut Haris (2012:105) Pembiasaan (habituasi) dilakukan 

untuk melatih keterampilan aspek-aspek jasmaniah yang berkaitan dengan kecakapan 

berbuat dan mengucapkan sesuatu, misalnya pembiasaan, akan diperoleh hasil yang 

sesuai dengan yang diharapkan, misalnya anak akan melakukan shalat dengan 

gerakan dan bacaan yang benar. Jadi, tujuan utama dari pembiasaan ini adalah 

menanamkan kecakapan-kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu, agar cara-cara 

yang tepat dapat dikuasai dengan baik.  

 Dalam rangka pembiasaan, diperlukan alat-alat yang berkaitan dengan 

pembentukan kepribadian. 
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a. Alat-alat langsung, yaitu alat-alat yang segaris dan searah dengan maksud 

pembentukan, misalnya teladan, anjuran, perintah, latihan-latihan, hadiah-hadiah 

kompetisi, koperasi dan lain sebagainya. 

b. Alat-alat tidak langsung, bersifat mencegah dan menekan (resepsi) hal-hal yang 

akan merugikan maksud pembentukan, misalnya koreksi dan pengawasan, 

larangan-larangan, hukuman, dan lain sebagainya. 

Pembiasaan ini tepat untuk dilakukan pada masa anak-anak (usia 0-2 tahun), 

masa kanak-kanak (2-7 tahun), separuh masa sekolah (7-13 tahun), dan seterusnya. 

Pada masa anak-anak dan kanak-kanak dibiasakan untuk hidup teratur dan senang 

pada kebersihan, sedangkan masa sekolah (intelek) sudah dapat dibiasakan untuk 

shalat dan berpuasa. Budaya sekolah merupakan konteks di belakang layar sekolah 

yang menunjukan keyakinan, nilai, norma, dan kebiasaan yang telah dibangun dalam 

waktu yang lama oleh semua warga dalam kerjasama di sekolah. Budaya sekolah 

berpengaruh tidak hanya pada kegiatan warga sekolah, tetapi juga motivasi dan 

semangatnya  Daryanto (2013:17). 

Jadi pembiasaan merupakan budaya sekolah untuk melatih keterampilan 

aspek-aspek jasmani dan rohani yang berkaitan dengan kecakapan berbuat dan 

mengucapkan sesuatu  secara berkesinambungan.  Sani (2016:153) menyebutkan 

beberapa pembiasaan yang sebaiknya diterapkan dalam mendidik anak, yaitu 

membiasakan peserta untuk shalat bersama. Misalnya, ketika tiba waktu magrib, isya, 

dan shubuh anak diajak shalat berjamaah di masjid. Kemudian membiasakan  untuk 

berdoa sesuai ajaran agama.  Membiasakan membaca doa sebelum dan sesudah 

makan, sebelum dan sesudah tidur, masuk dan keluar kamar mandi. Membiasakan  

untuk  berlaku jujur dalam setiap tindakan. Membiasakan anak untuk mencium 
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tangan orang tua ketika hendak pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah. 

Membiasakan anak untuk bersedekah. Anak juga dibiasakan untuk membantu orang 

tua mengerjakan pekerjaan di rumah. Dalam bergaul dengan orang lain anak 

dibiasakan untuk selalu tersenyum dan mengucapkan salam terlebih dahulu ketika 

bertemu teman atau orang dewasa muslim.Anak dibiasakan untuk giat belajar, 

dibiasakan untuk membaca atau melakukan aktifitas yang bermanfaat pada waktu 

senggang, anak dibiasakan untuk disiplin dalam mematuhi aturan yang diterapkan di 

rumah. Selanjutnya anak dibiasakan untuk mengakui kesalahan jika mereka 

melakukan kesalahan, anak dibiasakan untuk melakukan kegiatan yang baik dan 

bermanfaat, anak dibiasakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. 

Dengan pembiasaan, akan diperoleh hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan. Jadi tujuan utama pembiasaan ini menanamkan kecakapan-kecakapan 

berbuat dan mengucapkan sesuatu, agar cara-cara yang tepat dapat dikuasai dengan 

baik. Tentu saja, kegiatan tersebut harus dibarengi dengan keteladanan. Beberapa 

langkah yang perlu dilakukan dalam menanamkan kebiasaan dan membentuk 

karakter anak, yaitu selalu menumbuhkan harapan pada diri anak untuk memiliki 

kehidupan yang baik, selalu memberikan teladan yang baik dalam bertindak dan 

bertutur kata 

Memberikan nasihat dan teguran jika anak menunjukkan perilaku dan 

tindakan yang menyimpang, selalu berupaya membentuk lingkungan yang kondusif 

untuk pengembangan karakter anak, terutama dengan,  menghindarkan anak dari 

narkoba tindak kekerasan, dan tindak asusila;  Selalu memberikan motifasi keepada 

anak agar selalu melakukan hal-hal yang baik dengan memberikan pujian. Dan yang 
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tak kalah pentingnya adalah mengarahkan anak untuk tidak mengulang tindakan yang 

jelek dengan memberikan teguran atau hukuman jika diperlukan.  

2.1.5 Pengertian Disiplin 

Istilah disiplin menunjuk kepada kegiatan belajar dan mengajar. Menurut 

Khalsa (2007:20) disiplin adalah melatih melalui pengajaran atau pelatihan. Disiplin 

berkaitan erat dengan proses pelatihan yang dilakukan oleh pihak yang memberi 

pengarahan dan bimbingan dalam kegiatan pengajaran. Menurut Koesoema 

(2011:237), istilah disiplin terutama mengacu pada proses pembelajaran. Disiplin 

senantiasa dikaitkan dengan konteks relasi antara murid dan guru serta lingkungan 

yang menyertainya, seperti tata peraturan, tujuan pembelajaran dan pengembangan 

kemampuan dari murid melalui bimbingan guru. Zuriah (2011:83) menyatakan 

bahwa seseorang dikatakan berdisiplin apabila melakukan pekerjaan dengan tertib 

dan teratur sesuai dengan waktu dan tempatnya sertadikerjakan dengan penuh 

kesadaran, ketekunan, keikhlasan atau tanpa paksaan dari pihak manapun. Njoroge & 

Nyabuto (2014), disiplin adalah unsur yang sangat penting bagi keberhasilan prestasi 

akademik siswa. Disiplin sekolah memainkan peran penting dalam pencapaian 

harapan dan tujuan pembelajaran. Hal ini juga memainkan peran penting dalam 

akuisisi rasa tanggung jawab pada siswa serta pendidik. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah disiplin sering terkait dan menyatu 

dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban mempunyai arti kepatuhan 

seorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena dorongan atau disebabkan 

oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya. 
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2.1.6 Tujuan Kedisiplinan 

Sebuah aktifitas yang selalu dilakukan pastilah mempunyai suatu  tujuan. 

Sama halnya dengan sikap disiplin yang dilakukan oleh seseorang. Orang melakukan 

sikap disiplin karena ia mempunyai suatu tujuan yang  hendak dicapai setelah ia 

melakukan sikap tersebut. Bertujuan agar siswa belajar hidup dengan pembiasaan 

yang baik, positif, dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Menurut Sirait 

(2008:11) menyatakan bahwa tujuan utama  dari sebuah sikap kedisiplinan adalah 

untuk mengarahkan anak supaya ia  mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. Selain 

itu juga supaya anak  dapat melakukan aktifitas  dengan terarah, sesuai dengan 

peraturan yang  berlaku.  

Dari pendapat tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa tujuan kewibawaan 

adalah untuk mengarahkan anak supaya ia mampu untuk  mengontrol dirinya sendiri, 

dapat melakukan aktifitas dengan terarah belajar hidup dengan pembiasaan yang baik, 

positif, dan bermanfaat bagi  dirinya dan lingkungannya. Sehingga jika pada suatu 

saat tidak ada  pengawasan dari orang luar, maka ia akan dengan sadar akan selalu  

berbuat sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku baik tertulis (seperti: Undang-

undang, tata tertib sekolah dan lain-lain) maupun yang  tidak tertulis (seperti norma 

adat, norma kesusilaan, norma kesopanan  dan lain-lain) yang ada di dalam 

masyarakat. 

2.1.7 Macam-Macam Disiplin 

Disiplin menurut Sutrisno (2003) berdasarkan sifatnya dapat  dibagi menjadi 

2 yaitu:  

 

 



16 
 

a. Disiplin Positif 

Disiplin positif merupakan suatu sikap dan iklim organisasi yang  setiap 

anggotanya mematuhi peraturan-peraturan organisasi atas kemauannya sendiri. 

Mereka patuh pada tata tertib tersebut karena  mereka memahami,meyakini dan 

mendukungnya.  Selain itu mereka berbuat begitu karena mereka benar-benar 

menghendakinya bukan karena takut akan akibat dari ketidakpatuhannya. Dalam 

suatu  organisasi yang telah menerapkan disiplin positif, beberapa siswa kadang- 

kadang melakukan suatu kesalahan yang melanggar tata  tertib. Maka akibat yang 

ditimbulkan adalah kewajiban dalam  menetapkan suatu hukuman. Akan tetapi 

hukuman yang diberikan ini  bukanlah bermaksud untuk melukai ,akan tetapi yang 

sesuai dengan  prinsip disiplin positif,hukuman tersebut diberikan untuk memperbaiki 

dan membetulkan. 

Disiplin seperti ini sesuai dengan konsepsi pendidikan modern bahwa agar 

anak-anak lambat laun dapat  mengatur diri dan belajar bertanggung jawab atas 

segala perbuatannya dalam mengrjakan sesuatu atau dengan kata lain disiplin positif 

ini memberikan suatu  pandangan bahwa kebebasan yang mengandung konsekuensi 

yaitu kebebasan harus sejalan dengan tanggung jawab. 

b. Disiplin Negatif 

Yang dimaksud disiplin negatif di sini adalah suatu keadaan  disiplin yang 

menggunakan hukuman atau ancaman untuk membuat orang-orang mematuhi 

perintah dan mengikuti peraturan hukuman. Pendekatan pada disiplin negatif ini 

adalah menggunakan hukuman pada pelanggaran peraturan untuk menggerakkan dan 

menakutkan orang-orang atau siswa lain sehingga mereka tidak akan berbuat 
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kesalahan yang sama. Disiplin negatif ini cenderung kepada konsepsi pendidikan  

lama,yaitu sumber disiplin adalah otoritas dan kekuasaan guru. Gurulah yang 

menentukan dan menilai kelakuan siswa, gurulah yang menentukan peraturan tentang 

apa boleh atau tidak boleh dilakukan oleh siswa,tidak ada pilihan lain selain tunduk 

pada kemauan  guru. Dengan demikian hukuman merupakan ancaman bagi siswa. 

Disiplin yang ditegakkan dengan cara seperti ini ternyata tidak membawa hasil yang 

memuaskan, karena seorang siswa hanya berada di sekolah selama 7 jam saja, 

selebihnya dikembalikan kepada masing-masing orang tua,  selain itu prestasi kerja 

yang dicapai/diperoleh dikarenakan hanya karena untuk menghindari hukuman saja 

bukan karena perasaan yang tulus ikhlas. Meskipun disiplin negatif ini mempunyai 

banyak kekurangan akan tetapi pada waktu-waktu tertentu tetap diperlukan pula sikap 

kekuatan dan kekuasaan apabila memang hanya inilah cara satu-satunya jawaban 

yang perlu dilaukan agar tujuan dapat tercapai serta berjalan dengan lancar. 

2.1.8 Desain Pembentukan Disiplin 

Membentuk disiplin siswa dapat diterapkan dengan menetapkan diantaranya 

menetapkan jadwal kegiatan, membuat aturan, dan menerapkan sanksi yang ketat di 

sekolah. Membentuk karakter siswa maka disiplin menjadi sangat dibutuhkan. 

Dampak positif disiplin diantaranya akan membentuk karakter siswa yang 

bertanggung jawab dalam melakukan berbagai aktivitas dan sungguh-sungguh untuk 

mencapai sesuatu yang dicita-citakan.  

Hasil dari pembentukan disiplin ini adalah munculnya disiplin diri, yakni 

siswa selalu bersemangat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara mandiri (tanpa 

harus disuruh oleh orang lain). Kemandirian bisa terwujud bila disertai dengan rasa 

percaya diri untuk bekerja keras dalam melaksanakan aktivitas yang direncanakan. 
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Misalnya, siswa diwajibkan berdisiplin dalam belajar di rumah. Belajar dimulai dari 

pukul delapan malam sampai pukul Sembilan malam.  

Sedangkan penerapan disiplin di sekolah wajib dilakukan dengan selalu 

memantau dan memberikan sanksi yang jelas dan tegas dari pihak sekolah. Sementara 

itu menurut Sani (2016:27), penerapan disiplin dirumah cukup dipantau oleh orang 

tua. Kegiatan refleksi tetap harus dilakukan dalam upaya mengintegrasikan 

kepemilikan karakter disiplin sehingga siswa mampu menerapkan disiplin diri secara 

berkesinambungan. Agar kedisiplinan bisa terbentuk, maka perlu dibuat beberapa 

aturan dan  jadwal kegiatan yang harus dipatuhi oleh siswa. Oleh karena itu kegiatan 

pembelajaran untuk pembentukan karakter disiplin bisa mengikuti beberapa tahapan, 

yaitu 

1) penyampaian tujuan dan manfaat kegiatan 

2) deskripsi aturan dan tata tertib yang harus diikuti beserta sanksinya 

3) diskusi tentang tugas dan perencaan yang harus dibuat oleh siswa 

4) pelaksaan kegiatan oleh siswa dan pengawasan oleh guru  

5) refleksi oleh siswa dalam upaya mengintergrasikan kepemilikan karakter 

disiplin  dalam dirinya.    

Kegiatan pembentukan karakter disiplin juga dapat dilakukan dengan 

melibatkan siswa dalam kegiatan di masyarakat. Dalam hal ini, anggota masyarakat 

dan orang tua dapat menjadi mitra sekolah dalam pendidikan karakter disiplin. 

Terbentuknya karakter memerlukan proses relatif lama dan terus menerus. Kegiatan 

pembiasaan secara spontan dapat dilakukan misalnya menyapa, baik antar teman, 

antar guru maupun antar guru dengan siswa. Pembiasaan diarahkan terhadap upaya 

pembudayaan pada aktifitas tertentu sehingga menjadi aktifitas yang terpola. Melalui 
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pelaksanaan tata tertib dapat dilatihkan dan diterapkan kepada siswa untuk 

membiasakan  diri bersikap disiplin secara terpola.  Pembentukan disiplin di rumah 

atau dari orang tua adalah sama pentingnya dengan penyebaran ilmu pengetahuan. 

Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan dirumah mempunyai 

perkaitan yang rapat dengan kesempurnaan disiplin pelajar.  

2.1.9 Pembentukan Disiplin Siswa 

Pembentukan disiplin yang dilakukan kepada siswa sebagian upaya untuk 

memberikan dukungan dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Pembentukan 

disiplin menurut Hasanah (2016:77) dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Memberikan layanan pendidikan Agama Islam (membaca Alquran, praktik 

ibadah dan konsultasi keagamaan). 

b. Memberikan bimbingan belajar pidato, syarhil Our’an kaligrafi dan Nasyid. 

c. Pembiasaan pengalaman ajaran Agama Islam di Madrasah, keluarga dan 

masyarakat. 

d. Mengadakan kegiatan bersih lingkungan (sekolah) pada setiap hari jumat yang 

diawali dengan sholat dhuha. 

e. Mewajibkan sholat Jumat bagi siswa laki-laki dan keputrian (Fiqun Nisa). 

f. Memberlakukan standar pendidikan Agama Islam. 

g. Mengadakan peringatan hari besar Islam. 

h. Mengadakan kunjungan ke Panti Asuhan dan memberikan santunan. 

i. Mengadakan ujian kompetensi untuk program keagamaan. 

j. Mengadakan ujian kompetensi untuk program keagamaan. 

k. Mengadakan perjanjian lepas kerja bagi guru/ karyawan setiap tangal 1. 

l. Mengadakan pesantren ramadhan. 
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m. Mengadakan tausiyah setiap sebelum rapat. 

n. Mengadakan motto Islami. 

Menurut Tulus (2004) ada empat hal yang mempengaruhi dan membentuk 

disiplin individu, yaitu: mengikuti dan mentaati aturan, kedaran diri, alat pendidikan, 

hukuman. Keempat faktor ini merupakan faktor dominan yang mempengaruhi dan 

membentuk disiplin, alasannya sebagai berikut: 

1. Kesadaran diri sebagai pemahaman diribahwa disiplin dianggap penting bagi 

kebaikan dan keberhasilan diri. Selain itu kesadaran diri menjadi motif sangat 

kuat terwujudnya disiplin. 

2. Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan-

peraturan yang mengatur perliku individu 

3. Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk 

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang di tentikan atau di ajarkan 

4. Hukuman sebagai upaya penyadaran, mengoreksi dan meluruskan  yang salah 

sehingga orang kembali  pada perilaku yang sesuai dengan harapan 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa upaya untuk 

membentuk disiplin siswa terkait dengan upaya untuk disiplin siswa sehingga 

mendukung aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam menjalankan aktivitas siswa 

disekolah. Disiplin yang berlaku biasanya disertai dengan sanksi atau hukuman. Bagi 

pelanggar disiplin (indisipliner) akan mendapat sanksi sebagai konsekuensi terhadap 

pelanggaran tersebut. Sanksi bagi pelanggar tergantung pada jenis dan bobot 

pelanggaran yang dilakukan. 
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2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Peneltian sebelumnya yang terkait dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang 

akan dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Haji Husnah, (2007) tentang 

“Pengaruh Penerapan Peraturan Disiplin Sekolah Terhadap Perilaku Siswa di 

SMK PGRI 03 Tlogomas Kota Malang”. Hasil dari penelitian Husnah ini adalah 

ada pengaruh yang sangat signifikan antara disiplin sekolah terhadap perilaku 

siswa dan semakin baik peraturan disiplin sekolah di SMK PGRI 03 Tlogomas 

Malang, maka akan semakin mampu membuktikan bahwa sangat berpengaruh 

terhadap perilaku siswa.  

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang 

kedisiplinan disekolah sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian yang 

dipakai dari penelitian terdahulu adalah kuantitatif dan lokasi penelitiannya juga 

berbeda. 

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Husaein (2013) dengan judul “Upaya 

Pembinaan Karakter Religius dan Disiplin Melalui Kegiatan Keagamaan Siswa 

di SMP N 2 Kalasan”.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan karakter religius dan 

disiplin melalui kegiatan keagamaan siswa yang dilaksanakan di SMPN 2 

Kalasan adalah dengan perencanaan sekolah yang matang dan bekerja sama 

dengan seluruh stake holder sekolah, penambahan jam pelajaran PAI untuk 

praktik, kerja sama yang baik dengan semua pihak di sekolah, pembiasaan dan 

kedisiplinan ibadah siswa, reward and punishment, peraturan yang tegas, dan 

para guru juga menanamkan keteladanan kepada siswa. ada dua bentuk kegiatan 

pembinaan karakter disiplin dan religius di SMP N 2 Kalasan, pertama, kegiatan 
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keagamaan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang terdiri dari 

kegiatan sholat dhuha, dzikir, doa bersama, baca tulis, tadarus Al- Qur’an, dan 

praktik PAI. Kedua, bentuk- bentuk kegiatan keagamaan siswa di luar 

pembelajaran PAI, yaitu kegiatan shalat zuhur berjamaah, shalat Jumat 

berjamaah, Jumat terpadu, pengajian bulanan Ahad pagi, pengajian PHBI, 

lomba-lomba keagamaan, dan ekstrakurikuler keagamaan. 

Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian 

yang digunakan dan fokus penelitian yang digunakan, sedangkan persamaannya 

yaitu sama-sama melakukan analisis terkait dengan pembentukan kedisiplinan 

siswa melalui pembiasaan keagamaan. 

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Desy Irsalina Savitri (2014) dengan judul 

“Penanaman Kedisiplinan Dalam Membentuk Karakter Siswa Sekolah Dasar Di 

SDN Polehan 3 Kota Malang”. Hasil penelitian ini adalah dalam menerapkan 

kedisiplinan di lakukan melalui beberapa tahap dan berbagai penyempurnaan 

mulai dari pencatatan dalam lembar konsultasi hingga penanganan permaslahan 

lebih ditekankan pada pemberian solusi penyelesaian masalah. Hambatan-

hambatan dalam penanaman kedisiplinan berasal dari faktor internal (diri sendiri 

dan keluarga) dan faktor eksternal (sekolah dan guru). Permasalahan yang kerap 

ditemui oleh guru merupakan permasalahan yang masih dalam taraf kewajaran. 

Dalam menanamkan kedisiplinan pada siswanya. Guru tidak menggunakan 

kekerasan atau pun hukuman fisik, namun jika ada siswa yang melanggar 

ketentuan yang telah ditetapkan guru menggunakan buku pelanggaran untuk 

mencatat semua tindakan pelanggaran siswa. Setiap pelanggaran mempunyai 

konsekuensi yang logis, hal ini bertujuan agar siswa mampu belajar dari 
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kesalahan yang telah diperbuat dan siswa mampu membedakan yang baik dan 

yang buruk untuk dilakukan. 

Persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama-sama penelitian kualitatif dan 

membahas tentang penerapan kedisiplinan. Perbedaannya lokasi penelitian.  

2.3  Kerangka Pikir 

Tahap-tahap penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3 dijelaskan 

menggunakan gambar berikut : 
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