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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Persepsi 

a. Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau 

informasi ke dalam otak manusia.
19

 Melalui persepsi manusia terus 

menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini 

dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, 

perasa dan pencium. 

Bagi seorang guru, mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip 

yang bersangkut-paut dengan persepsi sangat penting, karena: 

1. Makin baik suatu objek, orang, peristiwa atau hubungan diketahui, 

makin baik objek, orang, peristiwa, atau hubungan tersebut dapat 

diingat. 

2. Dalam pengajaran, menghindari salah pengertian merupakan hal yang 

harus dapat dilakukan oleh seorang guru, sebab salah pengertian akan 

menjadikan siswa belajar sesuatu yang keliru atau yang tidak relevan. 

3. Jika dalam mengajarkan sesuatu guru perlu mengganti benda yang 

sebenarnya dengan gambar atau potret dari benda tersebut, maka guru 

harus mengetahui bagaimana gambar atau potret tersebut harus dibuat 

agar tidak terjadi persepsi yang keliru. 
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Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2003), h. 102   
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Berikut ini beberapa prinsip dasar tentang persepsi yang perlu 

diketahui oleh seorang guru agar ia dapat mengetahui siswanya secara 

lebih baik dan dengan demikian menjadi komunikator yang efektif. 

1. Persepsi Itu Relatif Bukannya Absolut 

Berdasarkan kenyataan bahwa persepsi itu relatif, seorang guru 

dapat meramalkan dengan lebih baik persepsi dari siswanya untuk 

pelajaran berikutnya karena guru tersebut telah mengetahui lebih 

dahulu persepsi yang telah dimiliki oleh siswa dari pelajaran 

sebelumnya. 

2. Persepsi Itu Selektif 

Ini berarti bahwa rangsangan yang diterima akan tergantung 

pada apa yang pernah ia pelajari, apa yang pada suatu saat sangat 

menarik perhatiannya dan ke arah mana persepsi itu mempunyai 

kecendrungan. Ini berarti juga bahwa ada keterbatasan dalam 

kemampuan seseorang untuk menerima rangsangan. Berdasarkan 

prinsip ini, dalam memberikan pelajaran seorang guru harus dapat 

memilih bagian pelajaran yang perlu diberi tekanan agar mendapat 

perhatian dari siswa dan sementara itu harus dapat menentukan bagian 

pelajaran yang tidak penting sehingga dapat dihilangkan agar perhatian 

siswa tidak terpikat pada bagian yang tidak penting. 

3. Persepsi Itu Mempunyai Tatanan 

Bagi seorang guru, prinsip ini menunjukkan bahwa pelajaran 

yang disampaikan harus tersusun dalam tatanan yang baik. Jika butir-

butir pelajaran tidak tersusun baik, siswa akan menyusun sendiri butir 
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butir pelajaran tersebut dalam hubungan atau kelompok yang dapat 

dimengerti oleh siswa tersebut dan yang mungkin berbeda dengan 

yang dikehendaki oleh guru. Hasilnya adalah salah interprestasi atau 

salah pengertian. 

4. Persepsi Dipengaruhi Oleh Harapan dan Kesiapan (Penerima 

Rangsangan) 

Dalam pelajaran, guru dapat menyiapkan siswanya untuk 

pelajaran-pelajaran selanjutnya dengan cara menunjukkan pada 

pelajaran pertama urut-urutan kegiatan yang harus dilakukan dalam 

pelajaran tersebut. Jika pada hari pertama guru mengajak berdoa 

sebelum pelajaran dimulai, maka dapat dipastikan bahwa pada hari-

hari berikutnya siswa akan menanti guru untuk memulai dengan doa 

sebelum pelajaran mulai. 

5. Persepsi Seseorang atau Kelompok Dapat Jauh Berbeda dengan 

Persepsi Orang atau Kelompok Lain Sekalipun Situasinya Sama 

Perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-

perbedaan individual, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam 

sikap atau perbedaan dalam motivasi. Bagi seorang guru ini berarti 

bahwa agar dapat diperoleh persepsi yang kurang lebih sama dengan 

persepsi yang dimiliki oleh kelas lain yang telah diberikan materi 

pelajaran serupa, guru harus menggunakan metode yang berbeda.
20
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Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, Cet. 4, 2003), h. 102 
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2. Kedisiplinan Guru 

a. Pengertian Disiplin Guru 

Secara terminology, disiplin diartikan oleh Tu’u, sebagai tertib dan 

taat atau mengendalikan tingkah laku, penegasan diri, kendali diri, sebagai 

latihan membentuk, meluruskan, atau menyempurnakan sesuatu, sebagai 

kemampuan mental atau karakter moral, sebagai hukuman yang diberikan 

untuk melatih atau memperbaiki, sebagai kumpulan atau sistem peraturan-

peraturan bagi tingkah laku. Sedangkan disiplin secara istilah diartikan tata 

tertib dan ketertiban.
21

 Konsep popular dari disiplin sama dengan Hurlock, 

konsep disiplin digunakan hanya bila anak melanggar peraturan, perintah 

yang diberikan orang tua, guru atau orang dewasa yang berwenang 

mengatur kehidupan bermasyarakat, tempat anak itu tinggal.
22

 

Sebagai figur yang selalu disorot dan akan ditiru oleh orang 

banyak, khususnya oleh anak didik, maka seorang guru pada dasarnya 

harus selalu menampilkan yang terbaik dalam kehidupannya.
23

 Sehingga 

dapat dikatakan bahwa cakupan disiplin guru itu meliputi semua aspek 

kehidupan, terutama yang langsung bersentuhan dengan profesi keguruan, 

termasuk ketaatan kepada peraturan sekolah atau lembaga pendidikan, 

kemampuan melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik serta 

mengikuti norma-norma dan etika pribadi serta aturan yang lainnya 
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Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: PT. Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2004) h.30 
22

Hurlock Elizabeth, Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 82  
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Mulyasa, Menjadi Guru Profesional menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 48  
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melaksanakan segala sesuatu yang telah disetujui diterima sebagai suatu 

tanggung jawab.
24

 

Selanjutnya pengertian disiplin lainnya yang dikemukakan oleh 

Bedjo Siswanto menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu sikap 

menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan 

yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup 

menjelaskannya dan tidak mengelak untuk menerima sangsi-sangsinya 

apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang dikaitkan kepadanya. 

Adapun pengertian Guru menurut Moh.Uzer Usman 

mengemukakan bahwa Guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu 

jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. 

Jenis pekerjaan ini mestinya tidak dilakukan oleh sembarang orang diluar 

kependidikan walaupun kenyataannya masih terdapat dilakukan orang di 

luar pendidikan. Oleh karena itu, jenis profesi ini paling mudah terkena 

pencemaran.
25

 Dengan demikian jelaslah guru merupakan suatu profesi 

yang tugasnya adalah mengajar, membimbing dan mengarahkan siswanya 

agar dapat belajar dengan baik dan kreatif, dan hal ini tidak dapat 

dilakukan oleh sembarang orang diluar. Profesi ini dijelaskan oleh orang 

yang telah memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang 

pendidikan. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu 

janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu 
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Santoso Sastro Poetro R.A, Partisipasi Komunikasi, Presuasi dan Disiplin dalam 

Pembangunan, (Bandung: Alumni,1990), h. 288   
25

Moh,Uzer, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 5 
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jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa 

terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.
26

 

Menurut Ali Imran berpendapat bahwa disiplin guru adalah suatu 

keadaan tertib dan teratur yang dimilki guru dalam bekerja di sekolah, 

tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung terhadap diri sendiri, teman sejawat dan 

terhadap sekolah secara keseluruhan.
27

 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka dapat disimpulkan, 

disiplin guru adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang diupayakan oleh 

guru dalam melakukan tugasnya disekolah yaitu menaati peraturan yang 

ada dengan senang hati, tanpa ada pelanggaran yang merugikan baik 

secara langsung terhadap diri guru sendiri maupun sesama teman dan juga 

terhadap lembaga atau sekolah. 

b. Indikator Kedisiplinan Guru 

Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru haruslah mewujudkan 

sikap disiplin baik itu sewaktu mengajar maupun diluar jam pelajaran. 

Seorang guru dikatakan disiplin apabila ia telah bisa melakukan tugasnya 

dengan baik. 

Menurut Mulyasa mengemukakan bahwa dalam rangka 

peningkatan disiplin guru dalam mengajar ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh seorang guru yaitu: 
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Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2010), h.1  
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Ali Imran, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 

h.172  
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1. Bekerja tepat waktu baik awal maupun akhir pelajaran 

2. Membuat catatan dan laporan sesuai dengan standar kinerja, 

ketepatan dan jadwal waktu 

3. Membaca, mengevaluasi dan mengembalikan hasil kerja peserta 

didik 

4. Mengatur kehadiran peserta didik dengan penuh tanggung jawab 

5. Mengatur jadwal, kegiatan harian, mingguan, semesteran dan 

tahunan 

6. Mengembangkan peraturan dan prosedur kegiatan kelompok 

termasuk diskusi 

7. Menetapkan jadwal kerja peserta didik  

8. Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik 

9. Mengatur tempat duduk peserta didik 

10. Mencatat kehadiran peserta didik 

11. Memahami peserta didik 

12. Menyiapkan bahan-bahan pembelajaran, kepustakaan dan media 

pembelajaran 

Pembahasan tentang kedisiplinan sangat erat hubungannya dengan 

tata tertib. Adapun bentuk kedisiplinan guru berdasarkan aturan tata tertib 

di Sekolah Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru sebagai berikut: 
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1. Etika guru dalam berpakaian 

a) Guru senantiasa berpenampilan bersih, rapi, dan segar agar tidak 

menimbulkan masalah sosial yang dapat mengganggu diruang 

kantor atau diruang kelas. 

2. Etika guru terhadap komitmen waktu 

a. Guru harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu. 

b. Guru memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu. 

c. Guru  menginformasikan kepada pihak sekolah apabila tidak hadir. 

3. Etika guru dalam melaksanakan tugas.  

a. Guru pada awal proses pembelajaran berkewajiban untuk 

menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi yang disampaikan. 

b. Guru berkewajiban menyampaikan buku acuan materi yang 

digunakan. 

c. Guru wajib membuat rencana program pembelajaran (RPP). 

d. Guru wajib mengembangkan RPP atau metode belajar mengajar 

sebagai bentuk inovasi pembelajaran. 

e. Dalam membuat RPP guru harus mengacu pada kurikulum yang 

sudah ditetapkan dan tujuan pengajaran dalam rangka mencapai 

tujuan akhir yaitu lulusan yang terbaik. 

f. Guru harus terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata 

pelajaran baik diruang kelas maupun diluar kelas dan terbuka 

menerima perbedaan pendapat. 
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g. Guru wajib terbuka, jujur dan adil memberikan penilaian kepada 

siswa. 

h. Guru dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk 

apapun yang berpengaruh terhadap nilai. 

i. Guru menggunakan kata ganti sapaan kepada pegawai baik 

didalam maupun diluar kelas dengan kata bapak, ibu. 

j. Guru menggunakan kata ganti dirinya dalam berkomunikasi 

dengan sesama guru, pegawai dan siswa baik didalam maupun 

diluar kelas dengan kata saya.
28

 

c.  Fungsi Disiplin 

Menurut Hurlock disiplin memiliki tujuan untuk membentuk 

perilaku sedemikian rupa hingga ia akan sesuai dengan peran-peran yang 

ditetapkan dalam kelompok budaya, tempat individu itu 

diidentifikasikan.
29

 Sedangkan menurut Tu’u fungsi disiplin sebagai 

berikut:  

1. Menata kehidupan bersama 

Sebagai makhluk yang kompleks dan unik, setiap manusia 

memiliki perbedaan, namun manusia juga hidup dengan bersosial. 

Oleh sebab itu perlu adanya norma, nilai, peraturan yang menata dan 

mengatur lika-liku kehidupan manusia agar berjalan lancar yang penuh 

dengan keamanan, ketertiban, dan kedisiplinan. 
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Tata Usaha (TU), Tata tertib Guru Sekolah Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru, 

Tahun Pelajaran  2016-2017   
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2. Membangun kepribadian 

Sebagai makhluk hidup, manusia pasti mengalami tahap-tahap 

pertumbuhan dan perkembangan. Dalam tumbuh kembangnya manusia 

akan melalui aspek-aspek baik aspek fisik maupun aspek psikis dan 

akan dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Jadi, perlu adanya 

lingkungan yang baik dan berdisiplin agar perkembangan dan 

pertumbuhan manusiapun menjadi baik. 

3. Melatih kepribadian 

Sikap dan perilaku yang baik maupun yang buruk tidak dapat 

dibentuk dalam waktu singkat, oleh sebab itu perlu adanya peraturan, 

norma, dan nilai agar dapat melatih dan mengarahkan kepribadian 

manusia kearah yang baik. 

4. Pemaksaan 

Dengan adanya pemaksaan, pembiasaan dan latihan, maka 

dapat menyadarkan seseorang terutama siswa bahwa disiplin itu 

penting baginya. 

5. Hukuman 

Agar norma, nilai, tata tertib, dan peraturan yang sudah 

terbentuk tetap dijalankan dengn konsisten, maka dibutuhkan 

pemberlakuan hukuman. 
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6. Menciptakan lingkungan kondusif. 

Lingkungan yang kondusif akan membantu kegiatan 

pembelajaran dan prestasi belajar, oleh sebab itu perlu adanya disiplin 

agar lingkungan dapat dikondisikan menjadi lingkungan yang nyaman 

untuk belajar.
30

 

Berdasarkan pendapat diatas maka fungsi disiplin adalah menata 

kehidupan bersama, membangun kepribadian, melatih kepribadian, 

pemaksaan, hukuman, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Guru  

Disiplin merupakan pangkal dari kebersihan.Agar hidup teratur 

hendaknya kita pandai dalam menggunakan waktu dengan membuat 

perencanaan yang baik.Disiplin guru dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Dalam hal ini H.Malayu S.P Hasibuan menjelaskan bahwa ada beberapa 

faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disiplin, yaitu: 

1. Kesediaan pegawai 

2. Kompensasi/gaji yang diterima oleh pegawai 

3. Hubungan antara pegawai 

4. Peraturan Undang-undang 

5. Keteladanan seorang pegawai 

6. Ketegasan Pimpinan 

7. Pengawasan melekat 
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Tulus Tu’u, Op. Cit, h. 18 
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8. penghargaan hasil kerja pegawai
31

 

3.  Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut Nasrun Harahap dkk dalam Djamarah, prestasi belajar 

adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni prestasi dan belajar 

mempunyai arti yang berbeda. Prestasi adalah hasil dari satu kegiatan yang 

dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun 

kelompok.Memberikan batasan bahwa prestasi adalah penilaian tentang 

perkembangan dan kemajuan siswa yang berkenaan dengan penguasaan 

bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka serta nilai-nilai yang 

terdapat dalam kurikulum.
32

 

Sedangkan belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara 

sadar untuk mendapatkan kesan dari bahan yang telah dipelajari.Menurut 

Sardiman dalam buku Djamarah, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

raga, psikofisik menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang 

menyangkut unsur cipta, rasa dan ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik.Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman. Perubahan-perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar 

dapat dilihat dari perwujudannya dalam bentuk verbal ataupun tulisan dan 

keterampilan baik yang bersifat mekanik maupun pemecahan masalah 

yang langsung dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan berbagai 
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Saiful, Hubungan Persepsi Siswa Terhadap Disiplin Guru, 2011 [online] 

Available:http;//administrasisaiful.blogspot.com/2011/08/pengaruh-kedisiplinan-guru-dan.html 

[11 Desember 2011] 
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Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 2004), h. 75 
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test ataupun alat ukur lainnya.
33

Menurut Tu’u prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru.
34

 

Berdasarkan dari defenisi prestasi belajar yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli dapat dijelaskan bahwa prestasi belajar itu merupakan 

sesuatu yang telah dicapai siswa setalah melakukan proses belajar 

mengajar pada mata pelajaran tertentu yang mana hasil prestasi tersebut 

akan ditunjukkan oleh guru dalam bentuk angka dan huruf. Sehingga 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil 

yang telah dicapai oleh siswa dalam menguasai bahan pelajaran setelah 

mengikuti proses belajar mengajar yang ditunjukkan dalam bentuk angka 

atau huruf tercantum dalam raport. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar   

Prestasi siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor: Secara garis 

besar terbagi dua faktor yakni internal dan eksternal. Faktor yang paling 

menentukan terutama adalah pengaruh yang datang dari siswa, yakni 70% 

terhadap prestasi siswa. 

Dalam pencapaian prestasi belajar banyak faktor yang 

mempengaruhi seperti yang diungkapkan Abu Ahmadi bahwa prestasi 

belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:  

Yang tergolong faktor internal adalah: 
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34

Tulus Tu’u, op.cit, .75 



 
 
 

26 
 

a. Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperolah. Yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, 

pendengaran, sruktur tubuh, dan sebagainya. 

b. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh 

terdiri atas: 

1. Faktor intelektif yang meliputi : 

a) Faktor potensi yaitu kecerdasan dan bakat. 

b) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki. 

2. Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti 

sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, penyesuaian 

diri 

c. Faktor kematangan fisik maupun psikis. 

Yang tergolong faktor eksternal adalah: 

a. Faktor sosial yang terdiri atas : 

1) Lingkungan keluarga 

2) Lingkungan sekolah 

3) Lingkungan masyarakat 

4) Lingkungan kelompok 

b. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, 

kesenian. 

c. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

iklim. 
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d. Faktor lingkungan spiritual atau keamanan.
35

 

Pada dasarnya prestasi belajar setiap orang berbeda, antara orang 

yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Hal ini terjadi disebabkan 

karena adanya faktor yang ada dalam diri individu (faktor intern) dan 

faktor diluar individu (faktor ekstern).Dengan adanya faktor tersebutlah 

yang dapat mempengaruhi tingkat prestasi seseorang. 

c. Indikator Prestasi Belajar 

Indikator prestasi belajar adalah hasil belajar yang meliputi 

segenap ranah psikologis yang berubah akibat pengalaman dan proses 

belajar siswa. Ranah psikologis ini berupa ranah cipta (kognitif), ranah 

rasa (afektif), dan ranah karsa (psikomotorik). 

Dalam hal ini Muhibbin Syah mengatakan bahwa kunci pokok 

untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa ialah dengan 

mengetahui garis-garis besar indikator (petunjuk adanya prestasi tertentu) 

dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak di ukur. 

Indikator prestasi belajar siswa menurut Muhibbin Syah adalah 

sebagai berikut: 

a. Ranah cipta kognitif diantaranya siswa dapat menunjukkan, 

membandingkan, menghubungkan, menyebutkan, menjelaskan, 

mendefenisikan, dan memberikan contoh. 
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Abu Ahmadi, Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 
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b. Ranah rasa afektif diantaranya siswa dapat menunjukkan sikap 

menerima, menunjukkan sikap menolak, mengakui dan mengikuti, 

mengingkari dan menjelmakan dalam pribadi dan prilaku sehari-hari. 

c. Ranah karsa psikomotorik diantaranya siswa dapat mengkoordinasikan 

gerak mata, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya, mengucapkan, 

membuat mimik dan gerakan jasmani.
36

 

d. Ukuran Prestasi Belajar  

Ada beberapa alternatif norma pengukuran prestasi belajar sebagai 

indikasi keberhasilan belajar siswa setelah mengikuti proses belajar 

mengajar. Menurut Tohirin, norma-norma pengukuran tersebut adalah:  

1) Norma skala dari 0 sampai 10 

2) Norma skala dari 0 sampai 100 

3) Norma skala dari 0,0 sampai 4,0 

4) Norma skala huruf dari A sampai E 

Apabila siswa dalam ujian dapat menjawab atau menyelesaikan 

lebih dari separuh soal-soal ujian, dianggap telah memenuhi syarat target 

minimal keberhasilan belajar. Dewasa ini telah terjadi peningkatan ukuran 

terendah keberhasilan belajar siswa. Siswa yang berhasil menyelesaikan 

soal-soal ujian sebanyak 75% sampai 80% dari seluruh soal-soal, dianggap 

memenuhi standar kelulusan.
37
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Dari studi pendahuluan dan pelaksanaan penelitian yang penulis 

lakukan di Sekolah Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru, sekolah ini 

menggunakan skala angka dari 0-100. 

2. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kedisiplinan Guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Bila disiplin telah sepenuhnya dimiliki oleh guru dalam proses 

pembelajaran akan tercermin pada perasaan guru terhadap pekerjaannya, yang 

sering diwujudkan dalam sikap positif terhadap pekerjaan dan segala sesuatu 

yang dihadapi ataupun ditugaskan kepadanya di lingkungan kerjanya, yang 

tercermin dalam bentuk bekerja dengan maksimal, disiplin, dan bertanggung 

jawab, kondisi seperti inilah yang diinginkan oleh setiap sekolah, sebaliknya 

bila disiplin tidak sepenuhnya dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran, 

maka tidak akan tercermin pada perasaan guru terhadap kerjanya. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan disiplin yang diterapkan dengan baik 

di sekolah akan member andil bagi pertumbuhan dan prestasi siswa, 

penerapan disiplin sekolah akan mendorong, memotivasi, dan memaksa para 

siswa bersaing meraih prestasi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh persepsi 

siswa tentang kedisiplinan guru Pendidikan Agama Islam terhadap prestasi 

belajar, karena sikap seseorang itu memiliki pengaruh yang besar, dimana 

jika siswa telah memiliki sikap atau pandangan negatif terhadap perilaku 

guru, maka itu dapat menimbulkan kesulitan belajar, yang akan berdampak 

pada pencapaian prestasi atau hasil belajar siswa yang kurang memuaskan.  
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b. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nisrina tahun 2010 yang berjudul 

“Hubungan antara Disiplin Orang Tua terhadap Anak dengan Prestasi 

Belajar Siswa-Siswi SMP Negeri 01 Kecamatan Kampar”. Hasil 

penelitian oleh Nisrina, menyimpulkan bahwa kedisiplinan orang tua 

pada SMP Negeri 01 Kecamatan Kampar tersebut dapat digolongkan 

dalam kategori baik, karena rata-rata persentasenya diperoleh sebesar 

70% yang berada pada kategori 75% - 100%. Nisrina menentukan 

kategori kedisiplinan responden berdasarkan kegunaan indikator 

sebagai berikut: Tidak baik = 25% - 50%, Sedang = 50% - 75%, Baik = 

75% - 100%. Intensitas disiplin orang tua berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa karena disiplin yang diterapkan orang tua dapat 

menentukan tinggi atau rendahnya prestasi belajar anaknya, Nisrina 

menemukan disiplin orang tua terhadap anak berkontribusi sebesar 

41,1% terhadap prestasi belajar siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 01 

Kecamatan Kampar. Jika dikaitkan dengan judul penulis, memiliki 

persamaan yaitu sama meneliti tentang disiplin dan prestasi belajar dan 

perbedaannya adalah disiplin yang diteliti Nisrina lebih fokus pada 

kedisiplinan orang tua, sementara judul penulis lebih fokus terhadap 

kedisiplinan guru, selain itu jenjang prestasi yang diteliti oleh Nisrina 

adalah jenjang Sekolah Menengah Pertama sementara penulis lebih 

fokus pada jenjang Sekolah Menengah Atas. 

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudari Sri Fitri Rahayu 

tahun 2004, Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam 
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Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Hubungan antara 

disiplin siswa dengan aktivitas belajar siswa di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pekanbaru”. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin siswa dengan 

aktivitas belajar diketahui nilai korelasi kontigensi 0,585>0,288>0,372. 

Perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti terletak pada 

objek penelitiannya. Saudari Sri Fitri Rahayu meneliti tentang disiplin 

terhadap aktivitas belajar siswa, bukan pengaruh persepsi siswa tentang 

kedisiplinan guru Pendidikan Agama Islam terhadap prestasi belajar 

belajar siswa sebagaimana penelitian yang akan diteliti oleh penulis. 

c. Konsep Operasional 

Beberapa konsep pokok yang digunakan dalam penelitian ini perlu 

dibatasi dan didefenisikan secara operasional dengan maksud agar 

memudahkan pengukurannya serta tidak menimbulkan salah 

pengertian.Kedisiplinan disini adalah kedisiplinan guru dalam mengajar 

dengan maksud untuk mencapai tujuan dari belajar yang telah ditetapkan dan 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. Adapun konsep-konsep tersebut 

adalah: 

1. Kedisiplinan Guru ( Variabel X ) 

Kedisiplinan guru adalah merupakan cara guru untuk patuh, tertib 

dan taat dengan segala peraturan dan norma-norma yang berlaku baik 

dilingkungan sekolah, untuk melihat kedisiplinan guru disekolah. Adapun 

tata tertib majelis guru yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah 

Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru adalah sebagai berikut:  
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a. Guru masuk kelas tepat waktu 

b. Guru memeriksa kehadiran siswa 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Guru menginformasikan kepada ketua kelas apabila tidak hadir 

e. Guru mengajar sesuai jadwal yang telah ditentukan 

f. Guru menegur siswa yang melakukan aktifitas lain dalam 

pembelajaran  

g. Guru terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata pelajaran 

baik dikelas maupun diluar kelas 

h. Guru bersikap jujur dan adil memberikan penilaian kepada siswa 

i. Guru memeriksa pekerjaan siswa 

j. Guru keluar kelas tepat waktu 

2. Prestasi Belajar ( Variabel Y ) 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa yang 

telah menguasai bahan pelajaran setelah mengikuti proses belajar 

mengajar yang dituangkan dalam bentuk angka atau huruf yang tercantum 

dalam rapor. Adapun kriteria penilaian hasil belajar siswa adalah sebagai 

berikut: 

1. Amat baik = 85-100   

2. Baik = 70-84 

3. Cukup = 50-69 

4. Kurang = 0-49 
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d. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

a. Tingkat persepsi siswa tentang kedisiplinan guru Pendidikan Agama 

Islam berbeda-beda 

b. Prestasi belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Nurul Falah 

Pekanbaru berbeda-beda 

2. Hipotesis 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan guru Pendidikan 

Agama Islamterhadap prestasi belajar siswa di Sekolah Menengah 

Atas Nurul Falah Pekanbaru. 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap prestasi belajar siswa di Sekolah 

Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru 


