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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan usaha manusia membina kepribadian sesuai

dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam

perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan

atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa, agar

anak menjadi dewasa.

Dunia pendidikan dewasa ini menghadapi berbagai masalah yang

amat kompleks dan perlu mendapatkan perhatian khusus bagi semua.

Salah satu masalah tersebut adalah menurunya norma kehidupan sosial dan

etika moral dalam praktik kehidupan disekolah yang mmengakibatkan

sejumlah perilaku negatif yang sangat merisaukan masyarakat. Hal

tersebut antara lain semakin maraknya penyimpangan berbagai norma

kehidupan agama dan  sosial kemasyarakatan.1 Kenakalan remaja saat ini

semakin meningkat, seperti yang sering diberitakan di media massa bahwa

banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para pelajar, contohnya

seks bebas, minuman keras, tawuran pelajar, dan lain sebagainya.

Menyikapi hal tersebut perlu adanya sarana yang dapat membatasi

atau mengarahkan anak didik agar tindakanya tidak melanggar norma

sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Tujuan pendidikan dapat

tercapai secara optimal diperlukan suasana yang mendukung proses belajar

1Baharudin, Pendidikan dan Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media,
2009), h. 229
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mengajar maupun pembinaan pribadi. Di dalam kehidupan bersama, hal

ini dapat terbentuk dengan adanya aturan hidup bersama yang disebut tata

tertib.2

Suatu lembaga pendidikan sekolah, peraturan tata tertib sangatlah

diperlukan dalam mengatur, mendisiplinkan, dan mendidik siswa. Disiplin

tata tertib sekolah merupakan sesuatu yang penting karena mempunyai

fungsi yang bermanfaat. Untuk mendisiplinkan  siswa perlu adanya

hukuman yang yang perlu diterapkan bagi pelanggar disiplin tata tertib.

Keberhasilan juga dapat diciptakan melalui ketaatan siswa dalam

mematuhi tata tertib sekolah.

Taat memiliki arti tunduk (kepada Allah, pemerintah, pemimpin)

tidak berlaku curang, dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan

yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada

tindakan atau perbuatan yang telah di buat oleh Allah swt, Nabi,

pemimpin, atau yang lainya. Di sekolah terdapat aturan, dirumah terdapat

aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan, dimana saja kita berada,

pasti ada aturanya. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi

ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh

karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku.3

Dalam Islam taat aturan merupakan suatu keharusan. Taat aturan

yang paling tinggi adalah taat kepada Allah, yakni dalam al-Qur’an.

2Achmad Munib dkk, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Semarang :UPT MKUnnes, 2004), h.
32

3Buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas XI SMA ,h. 88
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Sementara dibawahnyaa ada aturan yang dibuat oleh Nabi yang kita sebut

sebagai Hadits dibawahnya lagi ada taat kepada pemimpin, maka apabila

aturan tersebut di taati, maka akan terciptalah keamanan dan ketertiban

serta kemakmuran.

Dengan adanya tata tertib serta sanksi yang ditetapkan sekolah

terhadap siswanya, akan melahirkan suatu pendidikan yang lebih baik dan

akan melahirkan generasi yang bertanggung jawab. Disinilah letak

tanggung jawab sekolah dalam menciptakan tata tertib sekolah yang sesuai

menurut aturan pendidikan. Untuk tujuan pembinaan pribadi siswa di masa

ini agar generasi bangsa terhindar dari perbuatan kriminal yang merugikan

orang banyak, maka pendidikan hendaknya mampu membimbing siswa

dalam mengendalikan dirinya agar peserta didik mampu mentaati aturan

yang telah dibuat.

Dengan demikian, pendidikan betul-betul mengarah kepada

pendidikan yang efektif dan efesien. Oleh karena itu sekolah dapat

menciptakan tata tertib yang mempunyai sanksi atau hukuman yang

bersifat manusiawi yang dapat mendorong siswa kearah kedisiplinan yang

tinggi. Dengan demikian siswa termotivasi meningkatkan prestasi

belajarnya dan menjaga nama baik sekolahnya.

Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga, merupakan salah satu

lembaga pendidikan yang juga mempunyai tata tertib tertib dan sangsi-

sangsi sebagaimana layaknya lembaga-lembaga pendidikan lainya. Sejak

berdirinya, Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi Riau pada
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24 Juni 2008 peraturan Sekolah tersebut sudah dilaksanakan, sampai

dengan tahun ajaran 2018/2019 peraturan tersebut masih dipertahankan

dan disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan waktu.

Karena tata tertib merupakan salah satu unsur atau komponen yang penting

dalam pendidikan. Sekolah tersebut juga memiliki tujuan untuk

memperbaiki akhlak generasi penerus dalam pembangunan bangsa yang

bernafaskan agama.

Untuk terlaksananya kelangsungan proses belajar mengajar dengan

baik, di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi Riau

mempunyai sebuah peraturan sekolah, khususnya yang berhubungan

dengan siswa, yang berkaitan dengan tata tertib pakaian, tertib waktu dan

tertib perilaku, secara umum peraturan yang dimaksud, disusun

sedemikian rupa yaitu :

1. Tertib pakaian, dengan ketentuan
a. Senin dan selasa memakai seragam putih abu-abu
b. Rabu memakai seragam Pramuka
c. Kamis memakai seragam batik
d. Jumat memakai pakaian kurung /melayu
e. Sabtu memakai pakaian olahraga
f. Pakaian seragam harus disrtai dengan identitas sekolah

2. Tertib waktu
a. 10 menit sebelum jam belajar dimulai, semua siswa harus hadir di

pekarangan sekolah
b. Tidak boleh izin keluar sekolah tanpa adanya surat rekomendasi

dari guru piket atau pengasuh asrama
3. Tertib perilaku

a. Seluruh siswa harus mengikuti apel/upacara bendera setiap hari
senin

b. Hari juma’at seluruh siswa wajib mengikuti mukhadaroh
c. Sebelum pelajaran dimulai dan sebelum pelajaran selesai. Ketua

kelas atau wakil menyiapkan temannya, berdo’a, membaca
alqur’an, mengucapkan salam.
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d. Semua siswa harus melakukan tugas piket sesuai dengan jadwal
yangtelah ditentukan pada pada masing-masing kelas secara
bergantian

e. Semua siswa harus dapat menjaga nama baik sekolah, guru, orang
tua dan diri sendiri Bagi siswa yang yang tidak hadir disekolah/
berhalangan harus ada surat izin dari orang tua atau pelatih

f. Semua siswa dilarang merokok, berkata kurang sopan, rambut
panjang, membawa HP.4

Dalam dunia pendidikan formal, siswa di sekolah diajarkan untuk

memahami arti berperilaku taat melalui mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam pada kelas XI dengan judul bab membangun Bangsa melalui

perilaku tat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Materi ini diajarkan

dengan mengambil sebuah pemahaman tentang perilaku taat yang terdapat

dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 59

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seseorang yang beriman

untuk taat pada Allah, Rasul dan pemimpin.Dalam dunia pendidikan,

pemimpin yang dimaksud adalah pembuat kebijakan dilingkungan

sekolah.

Adapun kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai setelah

mempelajari bab membangun Bangsa melalui perilaku taat, kompetisi

dalam kebaikan dan etos kerja adalah siswa mampu menunjukkan sikap

yang mencerminkan kesadaran tentang taat pada aturan dan

menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman

Q.S : An-Nisa ayat 59.5Adapun perilaku yang mencerminkan sikap

memahami pemahaman Q.S : An-Nisa ayat 59 diantaranya tercermin

dalam aktivitas-aktivitas belajar siswa dan aktivitas siswa. Dengan materi

4TU, Dokumen Tata Tertib untuk Siswa SMAN Olahraga Provinsi Riau tahun 2017/2018
5Kemendikbud RI, Buku Guru Pendidikan Agama Islam SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI

Kurikulum 2013, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), h. 100
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ini, diharapkan siswa sadar akan pentingnya taat pada aturan dan mampu

mengaplikasikan perilaku taat aturan dalam kehidupan sehari-hari. Baik di

lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada studi

pendahuluan yang di lakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga

Provinsi Riau penulis menemukan bahwa materi “Membangun bangsa

melalui perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja” ini sudah

disampaikan dengan baik oleh guru PAI. Materi ini sudah memberikan

pemahaman kepada siswa tentang pentingnya perilaku taat, kompetisi

dalam kebaikan, dan etos kerja. Hal ini dilihat dari :

1. Siswa mampu menyebutkan dalil tentang perintah taat dan

terjemahannya

2. Siswa mampu menjelaskan kembali isi kandungan dalil tentang taat

3. Siswa mampu menjelaskan pengertian dari perilaku taat

4. Siswa mendapatkan nilai ulangan yang tinggi pada ulangan bab ini,

dengan jumlah KKM 80

Namun masih ditemukan beberapa gejala yang tidak sesuai dengan

seharusnya. Adapun gelaja-gejala tersebut antara lain:

1. Masih ada sebagian siswa yang belum berpakaian seragam

sebagaimana yang telah ditentukan.

2. Masih ada siswa yang terlambat datang ke sekolah.

3. Masih ada sebagian siswa yang belum mengikuti upacara setiap hari

senin dengan tertib
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4. Masih ada siswa yang belum mengikuti kegiatan muhadoroh dengan

baik

5. Masih ada siswa yang cabut ketika jam pelajaran

Berdasarkan gejala-gejala ini, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian ilmiah dengan judul : Pengaruh Pemahaman

tentang Materi  Perilaku Taat pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama

Islam dan Budi Pekerti terhadap Sikap Siswa dalam Mentaati Tata

Tertib Sekolah  di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi

Riau”

B. Penegasan Istilah

1. Pengaruh Pemahaman Materi Perilaku taat

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang

ataubenda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau

perbuatanseseorang.6.Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan

diingat.7 Sedangkan  Materi ajar atau materi pembelajaran adalah

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam

rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.8Perilaku taat

adalah perilaku seseorang yang cenderung mengikuti sesuatu atau tunduk.

Jadi pengaruh pemahaman materi perilaku taat adalah daya yang timbul

6Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. ed. 3. 2005), h.
849.

7Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009),
h. 50

8Mardia Hayati, Desain Pembelajaran Berbasis Karakter, (Pekanbaru: LPPM UIN
SUSKA RIAU, 2014), h.32



8

dari kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti

menafsirkan, menjelaskan atau meringkas suatu pengertian materi perilaku

taat yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan

sikap yang harus dikuasai siswa.

2. Sikap Siswa dalam mentaati tata tertib

Sikap adalah kesediaan seseorang untuk bertindak.9 Menurut Bruno

sikap (attitude) adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi

dengan baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu.10 Sedangkan

taat Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia memliki arti arti tunduk

(kepada Allah, pemerintah, dsb) tidak berlaku curang, dan atau setia.11Tata

tertibMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata tertib mengandung arti

peraturan-peraturan yang harus ditaati. Jadi sikap siswa dalam mentaati

tata tertib adalah  kesediaan siswa untuk tunduk dan mengikuti aturan-

aturan yang berlaku

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala yang ada, maka

penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan dalam judul ini, di

antaranya:

a. Tingkat pemahaman materi perilaku taat siswa di Sekolah Menengah

Atas Negeri Olahraga Provinsi Riau yang bervariasi

9Noto Atmodjo, Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan, (Jakarta
: Rineke Cipta,2003), h.58

10Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integrasi dan
Kompetensi), (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2008), h. 98

11https://kbbi.web.id./taatdiakses pada pukul 00.24
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b. Sikap siswa dalam mentaati tata tertib sekolah di Sekolah Menengah

Atas Negeri Olahraga Provinsi Riau yang memprihatinkan

c. Faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa tentang materi perilaku

taat

d. Faktor yang mempengaruhi sikap siswa dalam mentaati tata tertib

sekolah

e. Pengaruh pemahaman materi perilaku taat terhadap sikap siswa dalam

mentaati tata tertib sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri

Olahraga Provinsi Riau.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang mengitari kajian ini, seperti

yang telah dipaparkan dalam identifikasi masalah di atas, maka peneliti

membatasi dan memfokuskan penelitian ini pada permasalahan, yaitu

Pemahaman Materi Perilaku Taat pada mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam dan Budi Pekerti dan Sikap Siswa dalam Mentaati Tata Tertib

sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi Riau

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat ditarik

rumusan masalah yaitu: Apakah ada pengaruh pemahaman tentang materi

perilaku taat pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi

Pekerti terhadap sikap siswa dalam mentaati tata tertib sekolah di Sekolah

Menengah Atas Negeri Provinsi Riau?



10

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman

tentang materi perilaku taat terhadap sikap siswa dalam mentaati tata

tertib sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi

Riau

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk menambah

wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan penulis.

b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran

kepada pembaca tentang pengaruh pemahaman materi taat terhadap

sikap siswa dalam mentaati tata tertib sekolah di Sekolah

Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi Riau

c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan

studi pada program strata satu (S1) Program Studi Pendidikan

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau


