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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Pengertian Program Keagamaan 

Di dalam kaidah bahasa Indonesia ada istilah kata majemuk yang 

dapat diartikan sebagai gabungan dua suku kata atau lebih yang tidak bisa 

dimaknai sendiri-sendiri karena mempunyai makna tunggal. Begitu pula 

kata program kegamaan ini terdiri dari dua buah suku kata  yaitu program 

dan keagamaan. Jika dimaknai sendiri-sendiri menurut para ahli kata 

program diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. 

Dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan 

lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan 

pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek 

yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri. 

Sedangkan kata keagamaan berasal dari kata dasar agama yang mendapat 

awalan ke dan akhiran an yang bisa berarti hal-hal yang berhubungan 

dengan agama dan beberapa ahli memberikan makna tindakan dan cara 

berfikir bertindak yang didasari oleh nilai-nilai ajaran agama.
6
 

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari 

beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, 

untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program 

mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang 

                                                           
6
Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, Psikologi Islami, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), h. 76 
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sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, 

yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.
7
 

 Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan 

desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata 

decine. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana 

pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program 

pembelajaran.
8
 

Sedangkan Agama dalam pengertian Glock dan Stark adalah 

simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang 

terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan 

yang dihayati sebagai yang paling maknawi.
9
 

Agama adalah kebenaran mutlak dari kehidupan yang memiliki 

manifestasi fisik diatas dunia. Agama merupakan serangkaian praktik 

perilaku tertentu yang dihubungkan dengan kepercayaan yang dinyatakan 

oleh institusi tertentu dan dianut oleh anggota-anggotanya. Agama 

memiliki kesaksian iman, komunitas, dan kode etik.
10

 

Adapun program keagamaan yang diselenggarakan di sekolah 

ialah: 

a. Shalat wajib berjamaah 

b. Shalat dhuha 

                                                           
7
Muhaimin, Suti’ah dan Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2009), h.349 
8
  Mudasir, Desain Pembelajaran,(Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah, 2012), h.1 

9
 Djamaludin Ancok, Op. Cit, h. 78 

10
Aliah B.Purwakata Hasan, Psikologi Perkembangan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006),  h. 295 
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c. Zikir pagi petang 

d. Puasa sunnah 

e. Tahsin dan tahfiz 

f. Muhadhoroh 

g. Kajian rutin 

h. Sirah nabawiyah 

i. Penanaman nilai adab 

Sumber:  Kepala Kurikulum SMP IT Abdurrab Boarding School 

Pekanbaru 

 

Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut dilaksanakan secara rutin 

dan terprogram melalui perencanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah 

maupun tenaga pendidik lainnya sesuai dengan program yang akan 

dilaksanakan. 

Program keagamaan ini merupakan salah satu metode pendidikan 

nilai yang komprehensif. Karena dalam perwujudannya terdapat inkulnasi 

nilai, pemberian teladan, dan penyiapan generasi muda agar dapat mandiri 

dengan mengajarkan dan memfasilitasi pembuatan-pembuatan keputusan 

moral secara bertanggung jawab dan keterampilan hidup yang lain. Maka 

dari itu, dapat dikatakan mewujudkan budaya religius di sekolah 

merupakan salah satu upaya untuk menginternalisasikan nilai keagamaan 

ke dalam diri peserta didik. Di samping itu juga menunjukkan fungsi 

sekolah, sebagaimana diungkapkan Abdul Latif, “sebagai lembaga yang 

berfungsi mentransmisikan budaya”. Sekolah merupakan tempat 

internalisasi budaya religius kepada peserta didik, supaya peserta didik 
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mempunyai benteng yang kokoh untuk membentuk karakter yang luhur. 

Sedangkan karakter yang luhur merupakan pndasi dasar untuk 

memperbaiki sumber daya manusia yang telah merosot ini. 

Jika dalam sebuah komunitas karakter yang muncul dari pribadi-

pribadinya adalah nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama maka pada 

akhirnya perilaku-perilaku ini akan terkumpul yang dengan sendirinya 

akan membentuk budaya. Jadi budaya religious bukan sekedar suasana 

yang bernuansa religious, seperti adanya sistem absensi dalam jamaah 

shalat dzuhur, perintah untuk membaca kitab suci setiap akan memulai 

pelajaran, dan sebagainya, yang biasa diciptakan untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai religious ke dalam diri peserta didik. 

Namun, budaya religious adalah suasana religious yang telah menjadi 

kebiasaan sehari-hari. Jadi budaya religious harus didasari tumbuhnya 

kesadaran dalam diri civitas akademika di lokasi penelitian, tidak hanya 

berdasarkan perintah atau ajakan sesaat saja. Hal tersebut sesuai dengan 

ungkapan Joko Oetomo, “kebudayaan dalam arti suatu pandangan yang 

menyeluruh menyangkut pandangan hidup, sikap, dan nilai”. 

Budaya atau culturemerupakan istilah yang datang dari disiplin 

antropologi sosial. Dalam dunia pendidikan budaya dapat digunakan 

sebagai salah satu transmisi pengetahuan, karena sebenarnya yang 

tercakup dalam budaya sangatlah luas. Budaya laksana software yang 

berada dalam otak manusia, yang menuntun persepsi, mengidentifikasi 
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apayang dilihat, mengarahkan fokus pada suatu hal, serta menghindar dari 

yang lain.
11

 

Tujuan dari program keagamaan adalah supaya siswa mempunyai 

akidah yang shahih, semangat dalam ibadah, berakhlak mulia, beradab 

dalam berbagai aspek, bersemangat dan mampu melaksanakan amar 

ma’ruf nahi munkar, bersemangat dalam mencari ilmu serta disiplin dan 

mandiri. 

Sumber:  Kepala Kurikulum SMP IT Abdurrab Boarding School 

Pekanbaru 

 

2. Kedisiplinan Siswa 

a. Pengertian Disiplin 

Kata disiplin berasal dari bahasa Yunani “Disciplus” yang 

artinya murid atau pengikut seorang guru. Seorang murid atau 

pengikut harus tunduk kepada peraturan, kepada otoritas gurunya. 

Karena itu disiplin berarti kesediaan untuk mematuhi ketertiban agar 

murid dapat belajar.
12

 

Selain itu, disiplin juga berarti suatu sikap menghormati, 

menghargai, patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, 

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup 

menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya 

bila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.
13
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Muhaimin, Op. Cit, h. 294 
12

Mudasir, Manajemen Kelas, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), h. 89 
13

T. Nuraini, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Pekanbaru: Yayasan Aini Syam, 

2013), h. 106 
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Adapun menurut Ahmad Fauzi Tidjani dalam Ngainun Naim, 

selain mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga 

mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian dan 

kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas 

tugas yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang keahlian 

yang ditekuni.
14

 

Menurut Koestoer menyatakan disiplin pada dasarnya adalah 

ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan atau norma yang berlaku 

dalam sekolah tersebut seperti disiplin waktu, disiplin berpakaian, 

mengerjakan tugas dan lain sebagainya. 

Aturan akan dapat berjalan dengan baik apabila pelaku disiplin 

memiliki sikap disiplin terhadap peraturan sekolah. Penerapan disiplin 

di sekolah akan membantu siswa menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekolah, bertanggung jawab, memiliki kepribadian yang 

mantap serta berperilaku sesuai dengan aturan sekolah. Disamping itu 

proses pendidikan akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan 

siswa yang mahir, terampil dan bertanggung jawab apabila sekolah 

memiliki disiplin yang kuat. Dengan disiplin, siswa akan berperilaku 

positif serta dapat meningkat prestasi belajar.
15

 

Dari beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

disiplin adalah kesediaan dan kepatuhan dalam mengikuti dan 

mentaati berbagai peraturan dan ketentuan yang telah ditentukan 

                                                           
14

Ngainun Naim, Character Building, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 143 
15

Febrina Sanderi, “Kepatuhan Siswa terhadap Disiplin”, Jurnal Potensia, no.1, 2013, 

(Vol 2), h.220-221 
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disuatu instansi, siswa yang sudah disiplin pasti akan menerus 

melakukan kedisiplinan itu tanpa harus merasa terpaksa untuk 

melakukannya karena hal yang demikian itu sudah menjadi keharusan 

baginya begitu juga dengan kegiatan yang ada di sekolah yang bersifat 

positif yang menguntungkan bagi siswa itu sendiri. 

Dalam Al-Quran terdapat dalil tentang disiplin terhadap waktu 

seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Ashr ayat 1-3 yang 

berbunyi: 

             

         

 

Artinya: 1. demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian, 3. kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 

mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran. 

 

Allah SWT bersumpah dengan memakai masa. Sebab masa itu 

mengandung banyak peristiwa dan contoh yang menunjukkan 

kekuasan-Nya, disamping itu juga menunjukkan betapa bijaksananya 

Allah. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita bahwa masa itu 

adalah salah satu diantara makhluk Allah. Masa merupakan wadah 

yang di dalamnya terjadi berbagai peristiwa baik atau buruk.
16

 

Kemudian sesungguhnya manusia itu adalah rugi dalam amal 

perbuatannya kecuali orang-orang yang Allah kecualikan. Yakni 

                                                           
16

Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Toha Putra, 

1993), h. 410 
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orang-orang yang yang mempunyai sifat: (a) beriman, (b) beramal 

saleh (c) saling berwasiat kepada kebenaran, dan (d) saling berwasiat 

kepada kesabaran.
17

 

Waktu adalah modal utama manusia, apabila tidak diisi dengan 

kegiatan yang positif, ia akan berlalu begitu saja. Ia akan hilang dan 

ketika itu jangankan keuntungan yang diperoleh, modal pun telah 

hilang. Sayyidina Ali ra. Pernah berkata: “rezeki yang tidak diperoleh 

hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu diperoleh esok, tetapi 

waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin diharapkan kembali 

esok”.
18

 

Jika demikian, waktu harus dimanfaatkan. Apabila tidak diisi 

maka kita merugi, bahkan kalaupun diisi tetapi dengan hal-hal yang 

negatif maka manusia pun diliputi oleh kerugian. Disinilah ditemukan 

sekian banyak hadits Nabi saw yang memperingatkan manusia agar 

mempergunakan waktu dan mengaturnya sebaik mungkin.”Dua 

nikmat yang sering dilupakan (disia-siakan) banyak manusia, 

kesehatan dan waktu.”
19

 

Selain disiplin terhadap waktu, Islam juga memerintahkan 

untuk selalu konsisten atau disiplin terhadap peraturan Allah yang 

telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah 

Huud ayat 112 yang berbunyi: 

                                                           
17

Ibid, h. 412 
18

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 

15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.585 
19

Ibid, h. 586 
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Artinya:  Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana 

diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat 

beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. 

Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 

Dari ayat di atas menunjukkan bawa disiplin bukan hanya tepat 

waktu saja, melainkan juga patuh pada peraturan-peraturan yang ada. 

Menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Disamping itu juga 

melakukan perbuatan tersebut secara teratur dan terus menerus 

walaupun hanya sedikit. 

Setelah memerintahkan berbuat segala macam kebaikan yang 

sesuai dengan tuntunan wahyu, kini dilarangnya melakukan segala 

macam keburukan dengan menyatakan “dan janganlah kamu semua 

melampau batas” yang ditetapkan Allah dan yang digariskan oleh 

fitrah kesucian kamu, antara lain dengan mempersekutukan dan 

mendurhakai Allah SWT, melakukan perusakan di bumi, atau 

membebani diri melebihi kemampuan. “Sesungguhnya dia 

menyangkut apa apa yang kamu lakukan Maha Melihat” kemudian 

memberi balasan dan ganjaran sesuai amal dan perbuatan kamu.
20

 

Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk konsisten 

melaksanakan dan menegakkan tuntunan wahyu-wahyu Ilahi sebaik 

mungkin sehingga terlaksana secara sempurna sebagaimana mestinya. 

                                                           
20

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 

5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.764 
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Tuntunan wahyu bermacam-macam. Ia mencakup seluruh persoalan 

agama dan kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan demikian, 

perintah tersebut mencakup perbaikan kehidupan duniawi dan 

ukhrawi, pribadi, masyarakat dan lingkungan. Karena itu perintah ini 

sungguh sangat berat itu sebabnya sahabat Nabi Ibnu Abbas ra. 

Berkomentar, “Tidak ada ayat yang turun kepada Nabi Muhammad 

saw lebih berat dari ayat ini”. Dan agaknya itu pula sebabnya 

sehingga Nabi Muhammad saw bersabda bahwa Surah Huud 

menjadikan beliau beruban.
21

 

Al-Biqa’I menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan dan 

melarang itu tidak lain tujuannya kecuali untuk mendidik jiwa 

manusia bukan karena kebutuhan-Nya kepada apa yang 

diperintahkan-Nya itu. Manusia tidak akan mampu mengagungkan 

Allah sebenar-benar penganggungan, dan agama ini sendiri sangat 

kukuh, tidak seorang pun yang bermaksud lebih mengukuhkannya lagi 

kecuali akan terkalahkan olehnya. Karena itu, Allah SWT telah ridha 

dengan moderasi dalam beramal.
22

 

Ketaatan terhadap peraturan dan norma kehidupan masyarakat, 

berbangsa dan bernegara yang berlaku, dilaksanakan secara sadar dan 

ikhlas lahir batin, sehingga timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa 

takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku tersebut diikuti 

berdasarkan keyakinan bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya dan 

                                                           
21

Ibid, h.764 
22

Ibid, h. 767 
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masyarakat. Pada sisi lain, disiplin adalah alat untuk menciptakan 

perilaku dan tata tertib manusia sebagai pribadi maupun sebagai 

kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, disiplin di sini berarti hukuman 

atau sanksi yang berbobot mengatur dan mengendalikan perilaku.
23

 

Disiplin sangat penting artinya bagi peserta didik. Karena itu ia 

harus ditanamkan secara terus menerus kepada peserta didik. Jika 

disiplin ditanamkan secara terus menerus maka disiplin tersebut akan 

menjadi kebiasaan bagi peserta didik. Orang-orang yang berhasil 

dalam bidangnya masing-masing umumnya mempunyai kedisiplinan 

yang tinggi. Sebaliknya orang yang gagal, umumnya tidak disiplin.
24

 

b. Bentuk-Bentuk Kedisiplinan Belajar 

Berikut ini adalah beberapa bentuk kedisiplinan belajar yang 

harus dilaksanakan oleh siswa: 

1) Masuk kelas tepat waktu 

Masuk kelas tepat waktu adalah suatu sikap mental yang 

banyak mendatangkan keuntungan. Dari segi kepribadian, guru 

memuji dengan kata-kata pujian. Kawan-kawan sekelas tidak 

terganggu ketika sedang menerima pelajaran dari guru. Konsentrasi 

mereka terpelihara. Penjelasan dari guru dapat didengar dengan 

                                                           
23

Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2004), h. 31-32 
24

Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 

h. 172 
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jelas. Kita sendiri dapat belajar dengan tenang dan alam pikiran 

kita telah siap menerima pelajaran dari guru.
25

 

2) Memperhatikan Penjelasan Guru 

Ketika sedang menerima penjelasan dari guru tentang 

materi tertentu dari suatu bidang studi, semua perhatian harus 

tertuju kepada guru. Pendengaran harus betul-betul dipusatkan 

kepada penjelasan guru. Jangan bicara, karena apa yang 

dibicarakan itu akan membuyarkan konsentrasi pendengaran. 

Pentingnya mendengarkan penjelasan guru, karena apa yang guru 

jelaskan terkadang tidak ada di dalam buku paket. Atau sudah ada 

di dalam buku paket, tetapi keterangannya belum jelas. Oleh 

karena itu, perhatian memegang peranan penting untuk menyerap 

apa yang guru sampaikan atau jelaskan di kelas.
26

 

3) Bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas 

  Apa yang guru jelaskan sudah barang tentu tidak semuanya 

dapat dimengerti. Pasti ada yang belum jelas. Bertanya mengenai 

hal-hal yang belum jelas adalah salah satu cara untuk dapat 

mengerti bahan pelajaran yang belum dimengerti tersebut. Jangan 

malu bertanya kepada guru mengenai bahan pelajaran yang belum 

jelas.
27

 

 

4) Aktif dalam kerja kelompok 
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Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukses Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 97 
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  Dalam mengajar, adakalanya guru memberikan tugas yang 

harus dikerjakan secara berkelompok. Dalam kelompok diharapkan 

semua pelajar untuk masing-masing kelompok aktif dalam 

mengerjakan tugas tersebut. Tugas kelompok ini harus dikerjakan 

bersama-sama. Jangan ada yang menganggur. Bila ada yang 

menganggur berarti pelajar itu tidak akan memperoleh ilmu dari 

guru dengan perantaraan tugas yang diberikan itu.
28

 

5) Mengulangi bahan pelajaran 

  Setelah sekolah, yang harus dilakukan adalah mengulang 

bahan pelajaran di rumah. Apa yang guru jelaskan tidak semuanya 

terkesan dengan baik, tentu ada kesan-kesan yang masih samar-

samar dalam ingatan. Pengulangan sangat membantu untuk 

memperbaiki semua kesan yang masih samar-samar itu untuk 

menjadi kesan-kesan yang sesungguhnya, yang tergambar jelas 

dalam ingatan.
29

 

6) Menghafal bahan pelajaran 

  Dalam belajar, menghafal bahan pelajaran merupakan salah 

satu kegiatan dalam rangka penguasaan bahan. Bahan pelajaran 

yang harus dikuasai tidak hanya dengan cara mengambil 

intisarinya, tetapi ada juga bahan pelajaran yang harus dikuasai 

dengan cara menghafalnya. Semua rumus, dalil, konsep, dan 
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kaidah tertentu tidak bisa diambil intisarinya, tetapi harus dikuasai 

dan dihafal apa adanya (secara harfiah).
30

 

7) Membaca buku 

  Ada beberapa cara yang perlu dilakukan siswa untuk 

menunjang informasi tentang pelajaran, diantaranya adalah dengan 

membaca buku. Semua buku bermanfaat untuk keperluan 

menunjang program pendidikan di sekolah.
31

 Kegiatan membaca 

adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan selama menuntut 

ilmu di sekolah. Hampir setiap hari keharusan membaca buku itu 

dilakukan.
32

 

8) Menyelesaikan tugas tepat waktu 

  Selama menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal, 

pelajar tidak akan pernah melepaskan diri dari keharusan 

mengerjakan tugas-tugas studi. Guru pasti memberikan tugas untuk 

diselesaikan, baik secara kelompok ataupun secara individu.
33

 

Semua tugas yang diberikan oleh guru harus dilaksanakan dan 

diselesaikan tepat pada waktunya.
34

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Belajar 

   Seperti halnya belajar, perilaku disiplin juga dipengaruhi 

banyak faktor-faktor yang memberi motivasi kepada individu untuk 
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berperilaku disiplin, di bawah ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan kedisiplinan, antara lain:  

1) Faktor Intern 

a) Faktor Pembawaan 

  Menurut Arthur Schopenhouer (1788-1880), seorang 

tokoh filsuf penganut teori nativisme, setiap bayi yang lahir 

telah memiliki sifat-sifat dasar tertentu yang disebut sifat 

pembawaan baik dan pembawaan buruk. Setiap anak memiliki 

sifat bawaannya sendiri, sifat-sifat itu tidak bisa dirubah 

dengan pengalaman, lingkungan, atau pendidikan.
35

 Teori ini 

mengatakan bahwa setiap manusia terlahir ke dunia membawa 

sifat bawaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah 

satu faktor yang mempengaruhi kedisiplinan seseorang adalah 

pembawaan atau sifat yang dibawanya sejak lahir. Apakah ia 

membawa sikap disiplin yang baik atau tidak. 

b) Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis antara lain pendengaran, penglihatan, 

kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur 

dan sakit yang diderita, ikut berperan dalam menentukan 

disiplin belajar siswa. Siswa yang sehat, cenderung dapat 

melaksanakan disiplin dengan baik.
36

 

c) Faktor Psikologis 
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1) Minat 

 Minat sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi 

belajar. Seseorang yang tinggi minatnya dalam 

mempelajari sesuatu akan dapat meraih hasil yang tinggi 

pula. Apabila siswa memiliki minat yang tinggi terhadap 

pelajaran, maka ia akan cenderung disiplin dalam 

belajar.
37

 

2) Bakat 

 Bakat merupakan faktor yang besar peranannya 

dalam proses belajar. Mempelajari sesuatu sesuai dengan 

bakat akan memperoleh hasil yang lebih baik. Namun, 

apabila peserta didik mempelajari sesuatu yang kurang 

sesuai dengan bakatnya, maka tingkat kedisiplinannya 

juga rendah.
38

 

3) Motivasi 

 Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, 

sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam 

belajar, tak akan mungkin melakukan aktivitas belajar.
39

 

 Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar 

sesuatu, akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan 

tekun, dengan harapan memperoleh hasil yang baik. 

Sebaliknya, apabila seseorang kurang atau tidak memiliki 
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motivasi untuk belajar, maka dia tidak tahan lama belajar. 

Dia mudah tergoda untuk mengerjakan hal yang lain dan 

bukan belajar.
40

 

2) Faktor Ekstern  

Yaitu faktor dari luar diri seseorang yang dapat 

mempengaruhi sikap disiplin, faktor ini meliputi: 

a) Latihan/Pembiasaan 

 Disiplin dapat terbentuk melalui latihan atau 

pembiasaan. Jika disiplin ditanamkan secara terus menerus 

maka disiplin tersebut akan menjadi kebiasaan bagi 

peserta didik.
41

 Jadi, dalam hal ini sikap disiplin yang ada 

pada seseorang selain berasal dari pembawaan juga bisa 

dikembangkan melalui pembiasaan atau latihan. 

 Pembiasaan disiplin di sekolah akan mempunyai 

pengaruh yang positif bagi kehidupan peserta didik dimasa 

yang akan datang. Pada mulanya memang disiplin 

dirasakan sebagai suatu aturan yang mengekang 

kebebasan peserta didik. Akan tetapi bila aturan ini 

dirasakan sebagai suatu yang memang seharusnya dipatuhi 

secara sadar untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan 

bersama, maka lama kelamaan akan menjadi suatu 
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kebiasaaan yang baik menuju ke arah disiplin diri sendiri 

(self discipline).
42

 

b) Faktor Lingkungan 

 Sebagai faktor eksternal, lingkungan terdiri atas dua 

macam yakni lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. 

1) Lingkungan Sosial  

Lingkungan sosial terdiri dari sekolah, keluarga 

dan masyarakat. Bentuk kedisiplinan di lingkungan 

sekolah misalnya, dalam hal mentaati peraturan 

sekolah, apabila seluruh staf sekolah mengikuti tata 

tertib dan bekerja dengan disiplin membuat siswa 

menjadi disiplin pula.
43

 Sebaliknya, apabila pihak 

sekolah tidak mentaati peraturan itu sendiri maka 

disiplin akan sulit diterapkan. 

Selanjutnya, yang termasuk lingkungan sosial 

siswa adalah masyarakat dan tetangga juga teman-

teman sepermainan disekitar perkampungan siswa 

tersebut. Kondisi masyarakat di lingkungan kumuh 

yang serba kekurangan dan anak-anak penganggur, 

misalnya akan sangat mempengaruhi aktivitas belajar 

siswa.
44
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Lingkungan sosial yang lebih banyak 

mempengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua dan 

keluarga siswa itu sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktik 

pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga, dan 

demografi keluarga (letak rumah), semuanya dapat 

member dampak baik ataupun buruk terhadap kegiatan 

belajar dan hasil yang dicapai siswa.
45

 

2) Lingkungan Non Sosial  

Lingkungan non sosial berkaitan dengan 

lingkungan fisik, yaitu suasana kelas/sekolah, dan 

sarana dan prasarana yang ada. Lingkungan kelas yang 

baik dapat membangkitkan semangat peserta didik 

untuk melaksanakan disiplin kelas dengan baik. Namun 

sebaliknya apabila lingkungan kelas/sekolah tidak baik 

dan tidak mendukung, maka persentase pelaksanaan 

disipin kelas juga akan sangat kecil. Kelas yang 

lingkungan kerjanya sehat dalam arti terdapat hubungan 

interpersonal yang baik antara murid dan murid, guru 

dengan murid, dan guru dengan guru akan 

meningkatkan disiplin belajar di kelas. Selain itu, 

fasilitas kelas yang tersusun rapi dan cukup juga dapat 

meningkatkan disiplin kelas. Kekurangan fasilitas untuk 
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belajar dapat menimbulkan kemalasan yang pada 

akhirnya mempengaruhi disiplin belajar.
46

 

Untuk menegakkan disiplin, siswa harus 

mempunyai rasa tanggung jawab untuk turut serta 

mewujudkan disiplin di kelasnya. Kesadaran siswa 

dalam mentaati aturan/tata tertib sangat diperlukan 

sekolah, sebab tanpa adanya kesadaran dari siswa itu 

sendiri, upaya apapun yang dilakukan tidak akan 

menghasilkan apa-apa. Menurut Mudasir ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan oleh siswa dalam 

mewujudkan disiplin, antara lain: 

a) Siswa hendaknya memiliki rasa tanggung jawab 

sosial untuk turut serta menciptakan suasana disiplin 

didalam kelas. 

b) Siswa hendaknya memiliki kesadaran untuk 

mentaati aturan/tata tertib sekolah, bukan karena 

rasa takut atau karena merasa terpaksa. 

c) Siswa jangan merasa diawasi oleh guru dalam 

melaksanakan disiplin, sebab apabila demikian 

maka apabila guru tidak mengawasinya, ia akan 

berbuat seenaknya. 
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d) Siswa hendaknya bertindak sebagai pengawasan 

atau pengontrol dirinya sendiri, tanpa harus diawasi 

oleh orang lain. 

e) Apabila suatu saat melakukan pelanggaran, maka 

siswa harus berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak 

mengulanginya.
47

 

Selain itu, kedisiplinan akan tercipta apabila 

siswa dapat belajar dan menjalankan tata tertib sekolah 

dengan penuh kesadaran. 

Dari penjelasan diatas jelaslah bahwa disiplin 

diperlukan dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, 

sekolah, maupun masyarakat. Karena dengan adanya 

disiplin tersebut akan membuat kita menjadi individu 

yang teratur, dan tertib. 

3. Pengaruh Pelaksanaan Program Keagamaan terhadap Kedisiplinan 

Siswa  

Program keagamaan merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh siswa dimana kegiatan tersebut bersifat agamis yang 

dapat menjadikan siswa lebih bertaqwa dan taat terhadap perintah-perintah 

Allah dan membuat siswa taat terhadap peraturan yang ada dilingkungan 

sekolahnya. 

Disiplin adalah sebuah kata yang tidak asing dalam kehidupan 

sehari-hari. Kata ini sudah memasyarakat, entah di sekolah, di kantin, di 
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rumah entah ketika bepergian. Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat 

mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Disiplin timbul dari 

dalam jiwa karena adanya dorongan untuk mentaati tata tertib tersebut. 

Disiplin yang dikehendaki itu tidak muncul tanpa kesadaran, tetapi 

ada juga karena paksaan. Disiplin yang muncul karena kesadaran 

disebabkan seseorang menyadari bahwa hanya dengan disiplinlah akan 

didapatkan kesuksesan dalam segala hal, dengan disiplinlah dapat 

menghilangkan kekecewaan orang lain, dan dengan disiplinlah orang lain 

mengaguminya.
48

 

Pelaksanaan program keagamaan secara komprehensif mempunyai 

pengaruh terhadap karakter disiplin kepada siswa. Indikator dari disiplin 

ini siswa terbiasa tepat waktu, tertib, suasana kondusif dan menghasilkan 

prestasi yang membanggakan. Disiplin ini adalah kunci keberhasilan 

dalam segala hal. Program keagamaan dari sudut pandang pengaruh 

terhadap karakter disiplin kepada siswa diharap mampu mencetak pribadi 

yang konsisten, religi dan disiplin. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang pelaksanaan program kegamaan terhadap 

kedisiplinan siswa sebelumnya belum pernah diteliti oleh beberapa orang 

peneliti. Namun penelitian yang mereka lakukan terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan apa yang penulis lakukan, diantaranya adalah: 
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1. Abdul Jamil, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang pada tahun 2017 meneliti dengan judul: Implementasi Program 

Keagamaan Dalam Membentuk Nilai Karakter Disiplin Pada Siswa Di 

MTS N Lawang Malang. Hasil penelitian ini menjelaskan tercapainya 

kedisiplinan siswa dengan dengan adanya pelaksanaan program 

keagamaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis 

terletak pada variabel X sama-sama meneliti program keagamaan. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel Y penulis meneliti tentang 

kedisiplinan siswa sedangkan Abdul Jamil meneliti tentang nilai karakter 

disiplin. 

2. Jami’ah, Mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta pada tahun 2008 meneliti dengan judul: Hubungan Pelaksanaan 

Program Keagamaan dengan Pembentukan Perilaku Keberagaman Siswa 

SMA Dua Mei Ciputat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat 

hubungan antaraPelaksanaan Program Keagamaan dengan Pembentukan 

Perilaku Keberagaman Siswa SMA Dua Mei Ciputat. Persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada variabel X 

sama-sama meneliti pelaksanaan program keagamaan. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada variabel Y penulis meneliti tentang 

kedisiplinan siswa sedangkan Jami’ah meneliti pembentukan perilaku 

keberagaman siswa. 
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3. Siti Baro’ah, Mahasiswi Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta pada tahun 2013 meneliti dengan judul: Program Kegiatan 

Keagamaan Sebagai Wahana Untuk Meningkatkan Ketaatan Beribadah 

Siswa Di MTS N Semanu Gunung Kidul Yogyakarta. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa program kegiatan keagamaan dapat meningkatkan 

ketaatan beribadah siswa di MTS N Semanu Gunung Kidul 

Yogyakarta.Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis 

terletak pada variabel X  sama-sama meneliti program kegiatan 

keagamaanSedangkan perbedaannya terletak pada variabel X penulis 

meneliti tentang kedisiplinan siswa sedangkan Siti Baro’ah meneliti 

ketaatan beribadah siswa. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini sangat perlu agar tidak 

terjadi kesalahpahaman pada penelitian ini. 

Adapun variabel yang akan dioperasionalkan adalah pelaksanaan 

program kegamaan (variabel X) dan kedisiplinan siswa (variabel Y) 

1. Variabel X ( Pelaksanaan Program Keagamaan) 

a. Siswa melaksanakan shalat wajib berjamaah 

b. Siswa melaksanakan shalat dhuha 

c. Siswa melaksanakan zikir pagi petang 

d. Siswa melaksanakan puasa sunnah 
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e. Siswa melaksanakan tahsin dan tahfiz Al Quran 

f. Siswa melaksanakan muhadhoroh 

g. Siswa melaksanakan kajian rutin 

h. Siswa melaksanakan kegiatan sirah nabawiyah 

i. Siswa melaksanakan kegiatan penanaman nilai adab 

2. Variabel Y (Disiplin siswa) 

a. Siswa memasuki kelas tepat waktu 

b. Siswa mengerjakan tugas tepat pada waktunya 

c. Siswa aktif dalam kerja kelompok 

d. Siswa mencatat keterangan guru 

e. Siswa bertanya tentang pelajaran yang kurang dimengerti 

f. Siswa mengulang bahan pelajaran 

g. Siswa tidak keluar jika guru tidak berada di dalam kelas 

h. Siswa aktif mencari informasi tentang pelajaran 

i. Siswa meminta izin kepada guru apabila akan meninggalkan kelas 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Adapun asumsi dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan 

program keagamaan bervariasi dan tingkat kedisiplinan siswa berbeda. 

2. Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian adalah: 
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Ha: Terdapat pengaruh yang signifikanpelaksanaan program keagamaan 

terhadap kedisiplinan siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam 

Terpadu Abdurrab Boarding SchoolPekanbaru. 

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pelaksanaan program 

keagamaan terhadap kedisiplinan siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Islam Terpadu AbdurrabBoarding SchoolPekanbaru. 

 

 

 


