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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Kedisiplinan Guru  

a. Pengertian Kedisiplinan  

Disiplin adalah suatu sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau 

tingkah laku perorangan, kelompok, atau masyarakat berupa ketaatan 

(obedience) terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan yang ditetapkan 

pemerintah atau etika, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat 

untuk tujuan tertentu.
13

 

Disiplin merupakan suatu sikap, tingkah laku, ataupun suatu peraturan 

yang berlaku di masyarakat, atau di lingkungan sekitar di mana seseorang itu 

tinggal, oleh karena itu disiplin sangat perlu untuk dilaksanakan terurama di 

lingkungan sekolah dan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup 

di lingkungan orang banyak yang memiliki tempat tinggal, maka kita perlu 

mendisiplinkan diri, baik di sekolah maupun di luar sekolah atau tempat kerja 

dengan disiplin tersebut kita akan dihargai oleh orang lain. 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi 

para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, 
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 guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup 

tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. 

Guru juga harus mampu mengambil keputusan secara mandiri 

(independent), terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran dan pembentukan konpetensi, serta bertindak sesuai dengan 

kondisi peserta didik dan lingkungan. Guru harus mampu bertindak dan 

mengambil keputusan secara tepat waktu dan tepat sasaran, terutama yang 

berkaitan dengan masalah pembelajaran dan peserta didik, tidak menunggu 

perintah atasan atau kepala sekolah.
14

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin guru itu adalah 

suatu peraturan tata tertib yang ada pada suatu lembaga pendidikan di mana 

sekolah tersebut harus mengupayakan guru yang ada di sekolah 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun tugas guru di sekolah selain 

mengajar adalah mematuhi peraturan yang ada pada lembaga pendidikan 

tersebut dan mematuhi peraturan tersebut dengan senang hati tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun, guru tersebut tidak boleh melanggar peraturan 

yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. 

b. Ciri-ciri Kedisiplinan 

Mulyasa mengemukakan bahwa dalam rangka peningkatan disiplin guru 

dalam mengajar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru 

yaitu : 
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1) Bekerja tepat waktu baik awal maupun akhir pelajaran 

2) Membuat catatan dan laporan sesuai dengan standar kinerja, ketetapan 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, kepustakan dan media 

pembelajaran 

13) Menghadiri pertemuan dengan guru, orang tua peserta didik dan alumni 

14) Menciptakan iklim kelas yang kondusif 

15) Melaksanakan latihan-latihan pembelajaran 

16) Merencanakan program khusus dalam pembelajaran, misalnya 

karyawisata 

17) Menasehati peserta didik.
15

 

 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin 

1) Kompensasi  

2) Keteladanan pimpinan 

3) Aturan yang pasti 

4) Keberanian kepala sekolah dalam mengambil tindakan 

5) Pengawasan pimpinan 

6) Perhatian kepada guru 

7) Kebiasan-kebiasan yang mendukung tegaknya disiplin.
16

 

 

d. Prinsip-prinsip Disiplin 

1) Prosedur dan kebijakan yang pasti 

2) Tanggungjawab kepengawasan 

3) Komunikasi berbagai aturan 
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4) Tanggungjawab pemaparan bukti 

5) Perlakuan yang konsisten 

6) Pertimbangan dan hukuman yang masuk akal. 
17

 

 

e. Pentingnya Kedisiplinan dalam Proses Pembelajaran  

1) Upaya menanamkan kerjasama 

Dengan adanya kedisiplinan dalam proses belajar mengajar dapat 

dijadikan sebagai upaya untuk menanamkan kerjasama, baik antara siswa, 

siswa dengan guru, maupun siswa dengan lingkungannya. 

2) Rasa hormat terhadap orang lain 

Dengan adanya kedisiplinan dalam setiap proses belajar mengajar, 

maka setiap siswa akan tahu dan memahami tentang hak dan 

kewajibannya, serta akan menghormati dan menghargai hak dan kewajiban 

orang lain. 

3) Kebutuhan untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan 

Dalam kehidupan selalu di jumpai hal yang menyenangkan dan yang 

tidak menyenangkan. Melalui disiplinan siswa dipersiapkan untuk mampu 

menghadapi hal-hal yang kurang atau tidak menyenangkan dalam 

kehidupan pada umumnya dan dalam proses belajar mengajar pada 

khususnya.
18
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2. Motivasi Belajar Siswa 

a. Pengertian Motivasi  

Motivasi secara etimologis berasal dari bahasa latin movere yang berarti 

menggerakkan (to move). Dan dalam bahasa Inggiris disebut sebagai 

motivation yang berarti motif. Sedangkan motivasi secara etimologi adalah 

hal–hal yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk melakukan 

sesuatu.
19

 Menurut pendapat Mc. Donald ia mengatakan bahwa 

“ Motivation is a energy change within the person characterized by 

affective arousal and anticipatory goal reations. Motivasi adalah suatu 

perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.
20

 

 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang 

tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan 

aktifitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang akan 

dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya. Menurut pengertian secara 

psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata 

dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar didefenisikan sebagai 

berikut : 

“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
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 keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.”
21

 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara 

potensial terjadi sebagai hasil dari raktik atau penguatan (reinforced practice) 

untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor 

intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan 

belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsik adalah adanya 

penghargaan. Tetapi harus diingat, kedua faktor tersebut disebabkan oleh 

rangsangan tertentu, sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan 

aktivitas belajar yang lebih semangat. 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubagan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal ini 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar.
22

 

b. Ciri – Ciri Motivasi  

1) Tekun menghadapi tugas  

2) Ulet menghadapi kesulitan  

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

4) Lebih senang bekerja mandiri  

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin  

6) Dapat mempertahankan pendapatnya 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 
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8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
23

 

 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi 

1) Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, yang 

terdiri dari : 

a) Persepsi individu mengenai diri sendiri 

Seseorang termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu 

tergantung pada proses kognitif berupa persepsi. Persepsi seseorang 

tentang dirinya sendiri akan mendorong dan mengarahkan perilaku 

seseorang untuk bertindak. 

b) Harga Diri dan Prestasi 

Faktor ini mendorong atau mengarahkan individu (memotivasi) 

untuk berusaha agar menjadi pribadi yang mandiri, kuat dan 

memperoleh kebebasan serta mendapatkan status tertentu dalam 

lingkungan masyarakat, serta dapat mendorong individu untuk 

berprestasi. 

c) Harapan  

Adanya harapan akan masa depan. Harapan ini merupakan 

informasi objektif dari lingkungan yang mempengaruhi sikap dan 

perasaan subjektif seseorang. Harapan merupakan tujuan dari perilaku 

seseorang.  
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d) Kebutuhan  

Manusia dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjadikan dirinya 

sendiri yang berfungsi secara penuh, sehingga mampu meraih 

potensinya secara total. Kebutuhan akan mendorong dan mengarahkan 

dan memberi respon terhadap tekanan yang dialaminya. 

2) Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, yang 

terdiri dari : 

a) Kelompok kerja dimana individu bergabung 

Kelompok kerja atau organisasi tempat dimana individu bergabung 

dapat mendorong atau mengarahkan perilaku individu dalam mencapai 

suatu tujuan perilaku tertent, peranan kelompok atau organisasi ini 

dapat membantu individu mendapatkan kebutuhan akan nilai-nilai 

kebenaran, kejujuran, kebajikan serta dapat meberikan arti penting bagi 

individu sehubungan dengan kiprahnya dalam kehidupan sosial. 

b) Situasi Lingkungan pada Umumnya 

Setiap individu terdorong untuk berhubungan dengan rasa 

mampunya dalam melakukan interaksi secara efektif dengan 

lingkungannya. 

c) Sistem Imbalan yang Diterima 

Imbalan merupak karakteristik atau kualitas dari objek pemuas 

yang dibutuhkan motivasi atau dapat mengubah arah 
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tingkah laku dari satu objek ke objek lain yang mempunyai nilai 

imbalan yang lebih besar. Sistem pemberian imbalan ini dapat 

mendorong inidividu untuk berperilaku dalam memcapai tujuan, 

sehinggan ketika tujuan tercapai maka akan timbul imbalan.
24

 

d. Macam-macam Motivasi  

1) Motivasi Intrinsik 

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi 

aktif atau berfungsi tidak perlu dorongan dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
25

 Contohnya 

seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang menyuruh dan 

dorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Perlu 

diketahui bahwa siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan memiliki 

tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan dan yang ahli 

dalam bidang studi tertentu. 

Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk 

motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan 

suatu dorongan dari dalam diri dan seraca mutlak terkait dengan aktivitas 

belajarnya. Faktor individual yang biasanya mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu yaitu : 

a) Minat  

Peserta didik akan merasa terdorong untuk belajar, jika kegiatan 

belajar tersebut sesuai dengan minatnya. 
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b) Sikap positif  

Peserta didik yang mempunyai sifat positif terhadap suautu 

kegiatan, maka ia akan berusaha sebisa mungkin menyelesaiakan 

kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya 

c) Kebutuhan  

Peserta didik mempunyai kebutuhan tertentu dan akan beusaha 

melakukan kegiatan apapun sesuai kebutuhannya.
26

 

2) Motivasi Ekstrinsik 

Yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik adalah motif yang aktif 

dan berfungsinya karena adanya dorongan dari luar. Contoh seseorang 

itu belajar, karena ia tahu besok paginya akan ujian dengan harapan 

mendapatkan nilai yang baik.
27

 

Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan 

tujuan belajarnya diluar faktor-faktor situasi belajar (resides in some 

factors outside the learning situation). Anak didik belajar karena 

hendaknya mencapai tujuan yang terletak diluar hal yang dipelajarinya.
28

 

3. Pengaruh Kedisiplinan Guru Fikih Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Kedisiplin guru berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa karena 

kedesiplinan sekolah itu mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar, dengan 

melaksanakan tata tertib dan bekerja dengan disiplin membuat  
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siswa menjadi disiplin pula, selain itu juga memberikan pengaruh yang 

positif terhadap belajarnya. Di mana dalam proses belajar siswa perlu disiplin 

untuk mengembangkan motivasi yang kuat.
29

 

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai kedisiplinan yang baik. Guru 

yang disiplin akan mempengaruhi motivasi belajar siswa. Oleh karena itu guru 

harus memiliki sikap disiplin dalam mendidik peserta didiknya. Karena siswa 

akan mengikuti gurunya dan mencontoh apa yang dilakukan oleh guru tersebut. 

Seorang guru yang baik dan bertanggung jawab akan melaksanakan tugas-

tugasnya dengan baik pula sesuai dengan ketentuan sekolah, seorang guru juga 

dituntut untuk dapat memotivasi siswanya agar selalu terdorong untuk 

senantiasa rajin dalam belajar Dengan demikian agar siswa belajar lebih maju 

dan termotivasi dalam belajarnya maka guru sebagai seorang pendidik haruslah 

disiplin 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan yang menghindari 

manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang 

penulis lakukan benar-benar belum diteliti oleh yang lain. Penelitian terdahulu yang 

relevan di lakukan oleh : 

1. Penelitian terhadap Pengaruh Kedisiplinan Guru terhadap Akhlak Siswa SD 

Negeri 011 Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir yang 

dilakukan oleh Nurmalasari (2011). Hasil penelitiannya menunjukkan tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan guru 
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terhadap akhlak siswa dalam menghormati guru, ini ditolak karena tidak terbukti 

kebenarannya. Yang mana besarnya koefesien korelasinya Fhitunglebih besar dari 

Ftabel yang menunjukkan angka Fhitung = 18,04899 dan Ftabel4,49 karena Fhitung> 

dari Ftabel maka Ho (Hipotesa Nol) ditolak sesuai dengan uji signifikan, apabila 

Fhitung> dari Ftabelmaka Ho ditolak dan Ha diterima begitu juga sebaliknya. 

Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara Kedisiplinan Guru 

terhadap Akhlak Siswa SD Negeri 011 Sungai Salak Kecamatan Tempuling 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

Penelitian yang penulis lakukan dan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurmalasari sama-sama tentang kedisiplinan guru, akan tetapi penelitian yang 

dilakukan Nurmalasari menghubungkan antara kedisiplinan guru dengan akhlak 

siswa. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah kedisiplinan guru 

Fikih terhadap motivasi belajar siswa. 

2. Penelitian terhadap Pengaruh Kedisiplinan Guru Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Mujahidin Gunung Bungsu Kecamatan 

XIIIKota Kampar, yang dilakukan oleh Syafril (2014). Di mana hasil penelitian 

ini menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara kedisiplinan guru 

terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Mujahidin Gunung 

Bungsu Kecamatan XIII Kota Kampar. Yang mana besarnya koefesien korelasi 

determinasi (R Square) 0,492. Kontribusi kedisiplinan guru terhadap prestasi 

belajar siswa adalah sebesar 49,2% selebihnya ditentukan oleh variabel. 
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Penelitian yang penulis lakukan dan penelitian yang dilakukan oleh 

Syafril sama-sama tentang kedisiplinan guru, akan tetapi penelitian yang 

dilakukan Syafril menghubungkan antara kedisiplinan guru terhadap prestasi 

belajar siswa. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah kedisiplinan 

guru Fikih terhadap motivasi belajar siswa 

C. Konsep Operasional 

Berdasarkan konsep teoritis di atas, agar tidak menyimpang dari tujuan yang 

telah ditetapkan, maka perlu mengoperasonalkan konsep-konsep yang digunakan. 

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kedisiplinan Guru Fikih 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa, adapun sebagai variabel X adalah kedisiplinan 

guru fikih dan variabel y adalah Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah 

Al-Fajar Pekanbaru. 

1. Indikator kedisiplinan guru (X) adalah sebagai berikut  

a. Guru Fikih mengajar tepat waktu 

b. Guru Fikih menyediakan bahan terlebih dahulu sebelum pembelajaran 

dimulai mengenai bahan yang akan disampaikan 

c. Guru Fikih membaca dan mengevaluasi kerja peserta didik 

d. Guru Fikih mengembalikan hasil kerja peserta didik 

e. Guru Fikih memeriksa kehadiran siswa 

f. Guru Fikih mengatur tempat duduk peserta didik 

g. Guru Fikih menciptakan suasana kelas yang bisa mendukung peserra didik 

untuk belajar 
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h. Guru Fikih mengadakan evaluasi dalam pembelajaran 

i. Guru Fikih menasehati peserta didik 

2. Indikator motivasi belajar siswa 

a. Siswa tekun dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru Fikih. 

b. Siswa ulet dalam menghadapi kesulitan terutama yang berkaitan materi 

Fikih. 

c. Siswa menunjukkan minat yang tinggi dalam menyelesaikan masalah yang 

berkaiatn dengan materi Fikih. 

d. Siswa lebih senang bekerja mandiri. 

e. Siswa akan cepat bosan dengan tugas yang selalu rutin. 

f. Ketika mengemukakan pendapat, siswa dapat mempertahankan 

pendapatnya. 

g. Siswa tidak mudah melepaskan hal yang sudah diperolehnya. 

h. Siswa senang mencari dan memecahkan masalah di dalam pembelajaran. 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

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

b. motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Fajar Pekanbaru 
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2. Hipotesa  

a. Hipotesa Alternatif 

Ada pengaruh yang signifikan kedisiplinan guru Fikih terhadap 

motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Fajar Pekanbaru. 

b. Hipotesa Nihil 

Tidak ada pengaruh yang signifikan kedisiplinan guru Fikih terhadap 

motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Fajar Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


