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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap 

manusia, karena dengan adanya pendidikan akan membuat suatu perubahan 

pada diri individu ke arah yang lebih baik. Keberhasilan pendidikan sangat 

dipengaruhi oleh guru, hal ini dikerenakan guru merupakan suatu 

komponen penyelengaraan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan 

kegiatan belajar belajar diantaranya adalah prestasi belajar. 

Tu’u berpendapat bahwa prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh 

guru.1  

Islam juga menekankan betapa pentingnya pendidikan dan   yang 

harus dimiliki oleh umat islam seperti firman Allah SWT berikut : 
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 Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S.. Al-Mujadalah 

ayat :11). 

 

 Disiplin dalam mengajar sangat penting bagi seorang guru, kerana 

disiplin dalam mengajar sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Sesuai dengan Tu’u yang menyatakan disiplin yang diterapkan dengan baik 

disekolah akan memberi andil bagi pertumbuhan dan perkembangan 

prestasi siswa, penerapan disiplin sekolah akan mendorong, memotivasi, 

dan memaksa para siswa bersaing meraih prestasi.2 

Menurut Tu’u yang menyatakan disiplin yag diterapkan dengan baik 

disekolah akan memberi andil bagi pertumbuhan dan perkembangan 

prestasi siswa, penerapan disiplin sekolah akan mendorong memotivasi dan 

memaksa para siswa bersaing meraih prestasi.3 

Prestasi siswa dalam proses belajar mengajar dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, secara garis besar terbagi menjadi dua faktor yang intern 

dan ekstern. Faktor intern adalah yang datang dari dalam diri seorang siswa, 

sedangkan faktor ekstern adalah yang datang dari luar diri siswa. 

Disiplin merupakan sikap yang harus dimiliki oleh guru. Karena 

dengan kedisiplinan yang tinggi diharapkan tujuan dari pendidikan dapat 
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tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh suatu sekolah. Seseorang yang 

berhasil dalam suatu bidangnya masing-masing umumnya mempunyai 

kedisiplinan yang tinggi. Sebaliknya orang yang gagal umumnya tidak 

disiplin. Menurut Muchdarsyah Sinungan: 

Disiplin adalah suatu sikap mental yang tercermin dalam perbuatan 

atau tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa 

ketaatan terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang 

ditetapkan pemerintah atau etika, norma dan kaedah yang berlaku 

dalam masyarakat untuk tujuan tertentu.4 

 

 Pengertian di atas dapat dipahami bahwa disiplin guru bukan 

sekedar yang bersangkutan datang mengajar dan pulang tepat maupun tidak 

tertulis serta mampu untuk beratnggung jawab dengan tugas dan perannya 

sebagai seorang guru yang memberikan contoh kepada siswanya. 

Disiplin dalam belajar merupakan tolak ukur keberhasilan siswa 

dalam belajar. Maksudnya adalah tinggi rendahnya prestasi siswa sangat 

ditentukan oleh bagaimana pelaksanaan cara belajar dan penerapan disiplin 

itu sendiri. 

 Kutipan di atas dapat dipahami bahwa disiplin mempunyai 

hubungan yang erat dengan kesuksesan dari suatu pekerjaan. Dengan 

disiplin, tujuan yang telah ditetapkan akan bisa tercapai. 

Apabila guru telah memiliki disiplin yang tinggi maka siswa sebagai 

anak didiknya akan dapat berdisiplin pula sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajar bagi para siswa karena disiplin yang tinggi akan dapat 

membentuk guru dan siswa ke arah ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan 
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ketertiban serta kerelaan untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Selain itu, mengajarkan siswa untuk bertanggung 

jawab dalam bekerja dan mengikuti aturan yang berlaku serta menyadarkan 

siswa untuk menghargai dan memelihara aturan yang ada dilingkungannya 

terutama di lingkungan sekolah. Sehingga dengan demikian siswa akan 

lebih bergairah dan terdorong hatinya untuk belajar dalam meningkatkan 

prestasi belajar disekolah dan membiasakan mereka menerapkan segala 

kegiatan, baik kegiatan belajar, beribadah, membantu orang tua dan 

mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berguna dan bermanfaat bagi 

dirinya sendiri maupun orang lain. 

Fenomena disiplin pada guru Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru 

menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan guru ekonomi cukup baik, 

ditandai dengan hadir tepat waktu dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

Namun, berdasarkan pengamatan sementara di Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru, sebagian guru ekonomi dalam mengajar belum maksimal, 

dengan ditandai gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang mencontek dalam mengerjakan tugas 

2. Masih ada siswa yang kurang tertarik pada proses pembelajaran 

3. Masih ada siswa yang kurang semangat dalam proses pembelajaran 

4. Masih ada siswa yang kurang memperhatikan pelajaran 

5. Masih ada siswa yang tidak mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yaitu 68%. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh disiplin Guru Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Dalam Proses Pembelajaran Ekonomi di Madrasah 

Aliyah Hasanah Pekanbaru”. 

A. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istilah, yaitu: 

1. Disiplin 

Disiplin adalah suatu sikap mental yang dengan kesadaran dan 

keinsyapannya mematuhi terhdap perintah-perintah atau larangan 

terhadap suatu hal, karena mengerti tetntang pentingnya perintah dan 

larangan tersebut.5 Adapun disiplin yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah suatu sikap mental yang dengan kesadaran dan keinsyapan guru 

ekonomi untuk mematuhi peraturan atau tata tertib yang berlaku di 

Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

2. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil dari kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan baik secara indvidual maupun kelompok.6 Adapun yang 

dimaksud prestasi belajar dalam penelitian ini adalah nilai yang 

diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar ekonomi. 
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B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka penulis dapat 

mengklasifikasikan masalah-masalah sebagai berikut: 

a. Kemandirian siswa belum maksimal 

b. Minat belajar siswa belum maksimal 

c. Prestasi belajar siswa belum maksimal 

d. Disiplin guru ekonomi sudah dilakukan dengan baik, namun prestasi 

belajar siswa di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru belum 

maksimal. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang mengitari kajian ini, agar 

penelitian ini lebih terarah dan memberikan pemahaman kepada 

pembaca, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti 

hanya pada masalah “ Pengaruh Disiplin Guru Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Dalam Proses Pembelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah 

Hasanah Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: “Seberapa besarkah pengaruh yang signifikan antara 

disiplin guru ekonomi dengan prestasi belajar siswa Di Madrasah 

Aliyah Hasanah Pekanbaru? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Seberapa Besar  

Pengaruh yang Signifikan antara Disiplin Guru Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Dalam Proses Pembelajaran Ekonomi di Madrasah 

Aliyah Hasanah Pekanbaru? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi siswa 

 Diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

terutama pada mata pelajaran ekonomi. 

b. Manfaat bagi guru 

 Dapat menjadi sumber informasi dan menambah 

pengetahuan bahwa seorang guru dituntut untuk memiliki disiplin 

yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi siswa. 

c. Manfaat bagi sekolah 

 Diharapkan dapat memberikan bantuan dan bahan masukan 

dibidang pendidikan untuk mengembangkan disiplin guru. Selain itu 

dapat dijadikan masukan agar siswa berprestasi dalam belajar. 

d. Manfaat bagi peneliti 

Untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan cara 

berfikir dalam mempersiapkan diri sebagai guru maupun sebagai 

peneliti. 

 


