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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Di dalam kehidupaan sehari-hari, dibutuhkan peraturan-peraturan dan 

ketentuan yang akan mengatur dan membatasi setiap kegiatan dan 

perilakunya. Namun peraturan tersebut tidak ada artinya bila tidak disertai 

dengan sanksi bagi para palanggarnya. Manusia sebagai individu terkadang 

ingin hidup bebas, sehingga ia ingin melepaskan diri dari segala ikatan dan 

peraturan yang membatasi kegiatan dan perilakunya. Manusia juga 

merupakan mahkluk sosial yang hidup di antara individu lain, di mana ia 

mempunyai kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain.  

Penyesuaian diri dari tiap individu terhadap segala sesuatu yang 

ditetapkan kepadanya. Maksudnya adalah, bahwa setiap peserta didik harus 

bisa menyesuaikan keadaannya di manapun peserta didik itu berada, seperti 

peserta didik ketika berada di rumah maupun lingkungannya begitu juga 

ketika peserta didik tersebut bermain bersama teman sebayanya. Peserta didik 

tersebut bisa menyesuaikan keadaannya sebagai murid. Demikian juga 

dengan kehidupan di lingkungan sekolah akan sangat dibutuhkan ketaatan 

dari anggota-anggotanya yang berlaku di sekolah tersebut. Dengan kata lain, 

disiplin kerja sekolah sangat dibutuhkan, karena apa yang menjadi tujuan 
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sekolah tersebut akan sulit dicapai bila tidak ada disiplin kerjanya.
1
 Menurut 

Singodimedjo dalam buku Edy Sutrisno menyatakan bahwa :  

“disiplin adalah sikap kesedihan dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di 

sekitarnya. Disiplin yang baik akan mempercepat tujuan sekolah, 

sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan 

memperlambat pencapaian tujuan sekolah. Disiplin menunjukkan 

suatu kondisi atau sikap hormat yang ada terhadap peraturan dan 

ketaatan. Dengan demikian bila peraturan atau ketetapan yang ada 

diabaikan atau sering dilanggar maka disiplin kerjanya yang buruk. 

Sebaliknya, bila seseorang tunduk pada ketetapan itu akan 

menggambarkan kondisi disiplin yang baik.”
2
 

 

Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap 

berkat latihan dan pemahaman. Belajar sesungguhnya adalah ciri khas 

manusia dan itulah yang membedakannya dengan makhluk yang lain. Belajar 

yang dilakukan oleh manusia merupakan bagian dari hidupnya, berlangsung 

seumur hidup, kapan saja dan dimana saja, baik di sekolah, di kelas, dalam 

waktu yang tidak dapat ditentukan sebelumnya. Namun demikian, satu hal 

yang sudah pasti bahwa belajar yang dilakukan oleh manusia senantiasa 

dilandasi oleh iktikad dan maksud tertentu.
3
  

Dalam kegiatan belajar mengajar anak adalah sebagai subjek dan 

sebagai objek dari kegiatan pengajaran. Karena itu, inti proses pengajaran 

adalah bahwa kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan 

pengajaran. Tujuan pengajaran akan dapat tercapai jika anak didik berusaha 

aktif untuk mencapai tujuan belajar. Keaktifan anak didik tidak hanya dituntut 

dari segi fisik, tetapi juga dari segi kejiwaan. Bila fisik saja yang aktif, tetapi 
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pikiran dan mentalnya kurang aktif, maka tujuan pembelajaran tidak akan 

tercapai dengan sempurna. Belajar adalah merupakan hakikat perubahan yang 

terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktifitas belajar. Walaupun 

kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar.
4
  

Dan yang dimaksud dengan motivasi adalalah suatu proses 

diinisiasikannya dan dipertahankannya aktivitas yang diarahkan pada 

pencapaian tujuan. Selain itu motivasi juga berasal dari bahasa latin yaitu 

movere yang artinya menggerakkan.
5
 Motivasi merupakan unsur psikologis 

bagi seorang guru dalam rangka keberhasilan dalam mengajar. Guru 

mempunyai motivasi karena terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang timbul 

akibat dari hubungannya dengan sekolah, sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Bichari Zainun bahwa : 

“Beranekaragam kebutuhan timbul akibat adanya beberapa macam 

hubungan dengan organisasi. Selain kebutuhan-kebutuhan yang 

bercorak fisik biologis dan sosial ekonomis, yang lebih adalah 

terdapatnya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sosial psikis”
6
 

Tugas seorang guru memang tidak hanya menyampaikan materi 

pelajaran yang tertulis di dalam buku pelajaran. Lebih dari itu, tugas guru 

juga adalah membangkitkan motivasi para siswa agar mereka dapat belajar 

dengan lebih tekun untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. 

                                                             
4
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. 2006. Srategi Belajar Mengajar, Jakarta : 

Rineka Cipta. hlm 38 
5
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Aplikasi, Jakarta : Edisi Ketiga, Indeks. hlm. 6 
6
Pupuh Fathurrahman dan Aa Suryana. 2012. Guru Profesional, Bandung : Refika 

Aditama. hlm. 53 
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Dibanding dengan seorang guru yang positif, menjadi sosok guru yang penuh 

motivasi dan bisa memotivasi siswa tampaknya adalah hal yang rumit untuk 

dilakukan. Hal ini karena seorang guru yang penuh motivasi harus mampu 

menumbuhkan dan merangsang semua potensi siswanya serta mengarahkan 

mereka agar dapat memanfaatkan potensi itu secara tepat.
7
 

Kedisiplinan guru berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa karena 

kedisiplinan sekolah itu mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar, dengan 

melaksanakan tata tertib dan bekerja dengan disiplin membuat siswa menjadi 

disiplin pula, selain itu juga memberikan pengaruh positif terhadap 

belajarnnya. Dimana dalam proses belajar siswa perlu disiplin untuk 

mengembangkan motivasi yang kuat.
8
 

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai kedisiplinan yang baik. 

Guru disiplin akan mempengaruhi motivasi belajar siswa. Oleh karena itu 

harus memiliki disiplin dalam mendidik peserta didiknya, karena siswa akan 

mengikuti gurunya dan mencontoh apa yang dilakukan oleh guru tersebut. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Madrasah 

Tsanawiyah Al-Fajar Pekanbaru, guru sudah disiplin dalam melakukan proses 

belajar mengajar. Hal ini bisa dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Guru Fikih masuk kelas tepat waktu 

2. Guru Fikih berpakaian menutup aurat 

3. Guru Fikih memakai pakaian seragam 

                                                             
7
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4. Guru Fikih membuat kontrak belajar yang harus disepakati oleh peserta 

didik 

5. Guru Fikih mempersiapkan bahan ajar 

Seharusnya dengan adanya contoh disiplin yang sudah dilakukan oleh 

guru Fikih, diharapkan para siswa termotivasi dalam pembelajaran. Namun, 

masih banyak siswa yang kurang termotivasi dalam belajar. Hal ini dapat 

dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Masih ada sebagian siswa yang terlambat masuk ketika guru sudah masuk 

ke dalam kelas 

2. Masih ada sebahagian siswa yang keluar masuk ketika proses belajar 

mengajar dilaksanakan 

3. Masih ada sebagian siswa yang tidak memperhatikan guru dalam 

menerangkan pelajaran 

4. Masih ada sebagian siswa yang bercerita dalam proses pembelajaran Fikih. 

5. Masih ada sebagian siswa yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

diskusi 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul: ”Pengaruh Kedisiplinan Guru Fikih terhadap 

Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Fajar Pekanbaru.”  
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B. Penengasan Istilah  

1. Disiplin Guru 

a. Disiplin  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin dapat diartikan 

sebagai berikut : 

1) Latihan batin dan watak, maksudnya adalah supaya segala 

perbuatannya selalu mentaati tata tertib. 

2)  Ketaatan pada aturan dan tata tertib. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu sikap, 

perbuatan untuk selalu mentaati tata tertib dan peraturan yang telah ada 

pada sekolah tersebut.
9
 

b. Guru  

Adapun yang dimaksud dengan guru menurut Undang-Undang 

Guru dan Dosen No 14 tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10

 

2. Motivasi Belajar  

a. Motivasi  

Motivasi menurut Sumadi Suryabrata adalah keadaan yang terdapat 

dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas 

tertentu guna pencapaian suatu tujuan. Sedangkan menurut 

                                                             
9
Barnawi dan Mohammad Arifin. 2012. Instrumen Pembinaan, Peningkatan dan 

Penilaian Kinerja Guru Profesional, Jogjakarta : Ar-Ruzz. hlm. 46 
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Nasrul Hs. 2011. Profesi dan Etika Keguruan, Yogyakarta : Aswaja. hlm. 19 
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 Gates dan kawan-kawan mengemukakan, bahwa motivasi adalah 

suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri 

seseorang yang mengatur tindakannya dangan cara tertentu.
11

 

b. Belajar  

Serangkaian kegiatan jiwaraga untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik.
12

 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Kedisiplinan guru Fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Fajar Pekanbaru 

dikategorikan sangat tinggi 

b. Motivasi belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Fajar Pekanbaru 

dikategorikan tinggi 

c. Adanya faktor-faktor yang menpengaruhi kedisiplinan guru di 

Madarsah Tsanawiyah Al-Fajar Pekanbaru 

d. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Al-Fajar Pekanbaru 

e. Rendahnya kedisiplinan guru Fikih terhadap motivasi belajar siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Al-Fajar Pekanbaru 
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2. Batasan masalah 

Agar penelitian dan pembahasan ini lebih terarah pada sasaran 

kajian, maka penulis fokus pada masalah “pengaruh kedisiplinan guru 

Fikih terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Fajar 

Pekanbaru.” 

3. Rumusan Masalah  

a. Bagaimanakah kedisiplinan guru Fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-

Fajar Pekanbaru? 

b. Bagaimanakah motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-

Fajar Pekanbaru? 

c. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan guru Fikih 

terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Fajar 

Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui kedisiplinan guru Fikih di Madrasah Tsanawiyah   

Al-Fajar Pekanbaru 

b. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah   Al-

Fajar Pekanbaru 

c. Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan guru Fikih terhadap motivasi 

belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Fajar Pekanbaru 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis, yaitu untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan  

terutama pada kajian pengaruh kedisiplinan guru Fikih terhadap 

motivasi belajar siswa 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi siswa, dapat meningkatkan motivasi dalam belajar, sehingga 

diperoleh hasil yang diharapkan. 

2) Bagi guru, dapat menjadi pedoman dalam mengambil tindakan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

3) Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadai arsip dan 

menjadi petunjuk sekolah dalam mengambil keputusan terutama 

yang berhubungan dengan kedisiplinan guru dan motivasi belajar 

siswa. 

4) Bagi penulis, sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi dalam 

rangka mengakhiri program perkuliahan Sarjana Srata Satu (S1) dan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

 

 

 

 


