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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Kedisiplinan Peserta Didik 

a. Pengertian Kedisiplinan 

Kata disiplin berasal dari bahasa latin “discipulus” yang 

berarti pembelajaran. Istilah bahasa Inggris lainnya, yaitu discipline, 

berarti tertib, taat, atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, 

kendali diri, latihan membentuk, meluruskan, atau menyempurnakan 

sesuatu, sebagai kemampuan mental atau karakter moral, hukuman 

yang diberikan untuk melatih atau memperbaiki, kumpulan atau sistem 

peraturan-peraturan bagi tingkah laku.
1
  

Istilah disiplin dalam bahasa Indonesia kerapkali terkait dan 

menyatu dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban 

mempunyai arti kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau 

tata tertib karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang 

dari luar dirinya. Sebaiknya, istilah disiplin sebagai kepatuhan dan 

ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari 

dalam diri orang itu. Istilah tata tertib berarti perangkat peraturan yang 

berlaku untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur.
2
 

Menurut Aritonang dalam Barnawi dan Mohammad Arifin, 

disiplin pada hakikatnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri 

                                                           
1 Tulus Tu’u, 2004, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, Jakarta: PT. 

Grasindo, hlm. 30-31. 
2 Tulus Tu’u, 2004, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, hlm. 31. 
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dalam bentuk tidak melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai atau 

bertentangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan.
3
 Jadi, disiplin 

merupakan tindakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Menurut Thomas Gordon yang diterjemahkan oleh 

suprayitno mengartikan bahwa kedisiplinan sekolah adalah Melatih, 

memberi pengarahan untuk tujuan tertentu melatih dengan intensif, 

memberi intruksi, mengajar ekstra, memberi pelajaran, melatih 

memperbaiki, memajukan, menenemkan, mendasar.
4
 

Amir Daien Indrakusuma menegemukakan bahwa disiplin 

berarti adanya kesediaan untuk mematuhi peraturan-peraturan dan 

larangan-larangan. Kepatuhan bukan saja hanya patuh karena 

adanya tekanan-tekanan dari luar, melainkan kepatuhan yang 

didasari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan pentingnya 

peraturan- peraturan dan larangan tersebut.
5
 

Disiplin merupakan suatu keadaan tertib dimana orang-orang 

yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-

peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Disiplin juga dapat 

diartikan sebagai suatu keadaan dimana sesuatu itu berada dalam 

keadaan tertib, teratur dan semestinya, serta tidak ada suatu 

pelanggaran-pelanggaran baik secara langsung maupun tidak 

langsung.
6
  

                                                           
3 Barnawi dan Mohammad Arifin, 2012, Instrumen Pembinaan, Peningkatan, & Penilaian 

Kinerja Guru Profesional, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 110.  
4 Thomas Gordon, 1996, Mengajar Anak Berdisiplin Diri di Rumah dan di Sekolah, 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 5. 
5 Amir Daien Indrakusuma, 1973, Pengantar Ilmu Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 

hlm. 142 
6 Ali Imran, 2016, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, hlm. 172-173. 
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Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan 

melaksanakan Suatu sistem yang mengharuskan untuk orang 

tunduk kepada keputusan,  perintah,  dan  peraturan  yang  berlaku.  

Dengan  kata lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Disamping 

mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga 

mengandung arti kepada peraturan perintah pemimpin, perhatian, 

dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggungjawab 

gatas tugas yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang 

keahlian yang ditekuni. Islam mengajarkan agar benar-benar 

memerhatikan dan mengaplikasikan nilainilai kedisiplinan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas kehidupan 

masyagrakat yang lebih baik.
7
 

Sementara Tulus Tu’u secara lebih rinci merumuskan disiplin 

sebagai berikut : 

1) Mengikuti dan mentaati peraturan, nilai, dan hukum yang berlaku. 

2) Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya 

kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan 

keberhasilan dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, 

paksaan, dan dorongan dari luar dirinya. 

3) Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, 

membina dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang 

ditentukan atau diajarkan. 

                                                           
7 Ngainun Naim, 2012, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 142 
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4) Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang 

berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan, dan 

memperbaiki tingkah laku.
8
 

Sebagaimana kedisiplinan juga sesuai dengan perintah Allah 

dalam Al-qur’an yang berbunyi: 

َٰٓأَيُّهَا ْا أَِطيُعىْا  نَِّذيهَ ٱ يَ  َ ٱَءاَمنُىَٰٓ ُسىلَ ٱَوأَِطيُعىْا  ّللَّ زِ ٱَوأُْونِي  نزَّ َمأ ۖۡ  ۡلأ  …ِمنُكمأ
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta‟atilah Allah 

dan ta‟atilah Rasul-rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara 

kamu...”(QS. An-Nissa:59) 

 

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, maka sangat jelas 

kedisiplinan merupakan suatu keadaan yang berada didalam 

keadaan tertib,  teratur dan tidak melanggar peraturan yang sudah 

ditetapkan.
9
 

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa kedisiplinan adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui 

kebiasaan pribadi seseorang yang dibuktikan dengan ketaatan 

terhadap peraturan. 

b. Fungsi Kedisiplinan 

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. 

Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata 

kehidupan berdisiplin, yang akan mengantar seorang siswa sukses 

                                                           
8 Tulus Tu’u, 2004, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, hlm. 33. 

9 Departemen Agama Islam, 2005, Al-Qur‟an dan Terjemahnya “Al-Jumaanatul „ali”, 

Bandung: CV Penerbit J-Art, hlm. 87 
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dalam belajar dan kelak ketika bekerja.  Berikut ini akan dibahas 

beberapa fungsi disiplin menurut Tulus Tu’u, yaitu sebagai berikut:
10

 

1) Menata Kehidupan Bersama 

Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya 

perlu menghargai orang lain dengan cara menaati dan mematuhi 

peraturan yang berlaku. Ketaatan dan kepatuhan ini membatasi 

dirinya merugikan pihak lain, tetapi hubungan dengan sesama 

menjadi baik dan benar. Jadi, fungsi disiplin adalah mengatur tata 

kehidupan manusia, dalam kelompok tertentu atau dalam 

masyarakat. Dengan begitu, hubungan antara individu satu dengan 

yang lain menjadi baik dan lancar. 

2) Membangun Kepribadian 

Lingkungan yang berdisiplin baik, sangat berpengaruh terhadap 

kepribadian seseorang. Apalagi seorang siswa yang sedang tumbuh 

kepribadiannya, tentu lingkungan sekolah yang tertib, teratur, 

tenang, tentram, sangat berperan dalam membangun kepribadian 

yang baik. 

3) Melatih Kepribadian.  

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak 

terbentuk serta-merta dalam waktu singkat. Namun, terbentuk 

melalui satu proses yang membutuhkan waktu panjang. Salah satu 

proses untuk membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui 

latihan. 

                                                           
10 Tulus Tu’u, 2004, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, hlm. 38-43. 
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4) Pemaksaan  

Disiplin dapat terjadi karena dorongan kesadaran diri. Disiplin 

dengan motif kesadaran diri ini lebih baik dan kuat. Dengan 

melakukan kepatuhan dan ketaatan atas kesadaran diri, bermanfaat 

bagi kebaikan dan kemajuan diri. Sebaliknya, disiplin dapat pula 

terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar. 

5) Hukuman 

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal positif yang harus 

dilakukan oleh siswa. Sisi lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi 

yang melanggar tata tertib tersebut. Ancaman sanksi / hukuman 

sangat penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi 

siswa untuk menaati dan mematuhinya. Tanpa ancaman hukuman 

atau sanksi, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat diperlemah. 

Motivasi untuk hidup mengikuti aturan yang berlaku menjadi 

lemah. 

6) Menciptakan Lingkungan yang Kondusif  

Disiplin sekolah berfungsi mendukung terlaksananya proses dan 

kegiatan pendidikan agar berjalan lancar. Hal itu dicapai dengan 

merancang peraturan sekolah, yakni peraturan bagi guru-guru, dan 

bagi para siswa, serta peraturan-peraturan lain yang dianggap perlu. 

Kemudian diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen. 

Dengan demikian, sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang 

aman, tenang, tentram, tertib dan teratur. Lingkungan seperti ini 

adalah lingkungan yang kondusif bagi pendidikan. 
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c. Bentuk Kedisiplinan Peserta Didik 

Disiplin adalah suatu kegiatan dimana sikap, penampilan, 

dan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tatanan nilai, norma, 

dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah dan kelas dimana 

mereka berada. Atau disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana 

orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada 

peraturan- peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. 

Disiplin yang baik dikelas didasarkan pada konsepsi-konsepsi 

tertentu, seperti   kekerasan otoriter, kebebasan liberal, dan 

kebebasan terkendali. Untuk itu diperlukan teknik pembinaan 

disiplin kelas, yaitu teknik pengendali dari luar, teknik pengendali 

dari dalam, dan teknik pengendali kooperatif.  

Dalam peningkatan disiplin peserta didik, maka peserta 

didik harus berusaha:  

1) hadir di sekolah sebelum belajar dimulai 

2) mengikuti keseluruhan proses pembelajaran dengan baik dan 

aktif  

3) mengerjakan semua tugas dengan baik 

4) mengikuti kegiatan ekstrakulikuler yang dipilihnya 

5) memiliki perlengkapan belajar 

6) mengikuti upacara, dan sebagainya sejalan dengan peraturan 

yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
11

 

Sementara di dalam bukunya Jamal Ma’mur Asmani 

                                                           
11Sulistyorini, 2006, Manajemen Pendidikan Islam, Surabaya: eLKAF, hlm. 71  
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disebutkan macam-macam atau bentuk-bentuk disiplin yang dibedakan 

menjadi  tiga, yaitu:  

1) Disiplin Waktu  

Disiplin waktu menjadikan sorotan utama bagi seorang guru dan 

peserta didik. Waktu masuk sekolah biasanya menjadi parameter 

utama kedisiplinan guru dan peserta didik. Kalau guru dan peserta 

didik masuk sebelum bel dibunyikan, berarti disebut orang yang 

disiplin. Kalau masuk pas dibunyikan, bisa disebut kurang disiplin, 

dan kalau masuk setelah bel dibunyikan, maka dinilai tidak 

disiplin, menyalahi aturan sekolah yang telah ditentukan. Karena 

itu, jangan menyepelekan disiplin waktu, usahakan tepat waktu 

ketika datang pada jam masuk sekolah. Begitu juga dengan jam 

mengajar, kapan masuk dan kapan keluar, harus sesuai dengan 

alokasi waktu yang ditentukan agar tidak mengganggu jam guru 

lain. 

2) Disiplin Menegakkan Aturan 

Disiplin menegakkan aturan sangat berpengaruh terhadap  

kewibawaan guru. Model pemberian sanksi yang diskriminatif 

harus ditinggalkan. Peserta didik zaman sekarang itu cerdas dan 

kritis,  sehingga kalau diperlakukan semena-mena dan pilih kasih , 

mereka akan memakai cara mereka sendiri untuk menjatuhkan 

harga diri guru. Selain itu, pilih kasih dalam memberikan sanksi 

sangat dibenci dalam agama. Keadilan harus ditegakkan dalam 
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keadaan apa pun. Karena, keadilan itulah yang akan mengantarkan 

kehidupan ke arah kemajuan, kebahagiaan, dan kedamaian.   

3) Disiplin Sikap 

Disiplin mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi starting  point 

untuk menata perilaku orang lain. Misalnya, disiplin tidak tergesa-

gesa, dan gegabah dalam bertindak. Disiplin dalam sikap ini 

membutuhkan latihan dan perjuangan, karena, setiap saat banyak 

hal yang menggoda kita untuk melanggarnya. Dalam 

melaksanakan disiplin sikap ini, tidak boleh mudah tersinggung 

dan cepat menghakimi seseorang hanya karena persoalan sepele. 

Selain itu, juga harus mempunyai keyakinan kuat bahwa tidak ada 

yang bisa menjatuhkan diri sendiri kecuali orang tersebut. Kalau 

disiplin memegang prinsip dan perilaku dalam kehidupan ini, 

niscaya kesuksesan akan menghampiri.
12

 

Dalam usaha menanamkan disiplin belajar pada anak, Guru 

dan orang tua sebagai manajer memiliki peran untuk mengarahkan 

apa yang baik, menjadi teladan, sabar dan penuh pengertian. Guru 

harus mampu menumbuhkan kedisiplinan pada peserta didik, 

terutama disiplin diri dalam belajar.
13

 Ada beberapa bentuk 

kedisiplinan siswa. Pertama, hadir di ruangan tepat waktu. Kedua, 

tata pergaulan di sekolah. Ketiga, mengikuti kegiatan 

                                                           
12 Jamal Ma’mur Asmani, 2010, Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, Inovatif, 

Yogyakarta: DIVA Press, hlm. 13-14. 
13 Wiyani Andi Novan, 2010, Manajemen Kelas, Yogyakarta:Ar-ruzz Media, hlm. 161 
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ekstrakulikuler. Keempat, belajar di rumah.
14

 

d. Pembinaan Disiplin Peserta didik 

Pembinaan disiplin peserta didik dapat dilaksanakan 

melalui: 1) disiplin kelas, 2) tahapan untuk membantu 

mengembangkan disiplin yang baik di kelas, 3) penanggulangan 

pelanggaran disiplin, dan 4) membentuk disiplin sekolah.
15

 Secara 

lebih rinci penulis jelaskan pada uraian berikut: 

1) Disiplin Kelas 

 Disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam suatu kelas 

yang di dalamnya tergabung guru dan siswa taat kepada tata 

tertib yang telak ditetapkan. Dengan disiplin para siswa 

bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan 

menjauhi larangan tertentu. Kesediaan semacam ini harus 

dipelajari dan harus secara sabar diterima dalam rangka 

memelihara kepentingan bersama atau memelihara kepentingan 

bersama atau memelihara kelancaran tugas-tugas sekolah.
 16

 

Jadi, ketika peserta didik mematuhi peraturan tata tertib sekolah 

maka disiplin kelas akan terwujud.  

2) Tahapan pengembangkan disiplin yang baik di kelas 

Ada beberapa langkah untuk membantu 

mengembangkan disiplin yang baik di kelas, yaitu sebagai 

berikut. 

                                                           
14 Ngainun Naim, 2012, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hlm.14 
15 Eka Prihatin, 2014, Manajemen Peserta Didik, hlm. 93. 
16 Eka Prihatin, 2014, Manajemen Peserta Didik, hlm. 94. 
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a) Perencanaan 

Perencanaan ini meliputi membuat aturan dan 

prosedur, dan menentukan konsekuen untuk aturan yang 

dilanggar. 

b) Mengajar siswa bagaimana mengikuti aturan 

Pekerjaan ini dimulai pada hari pertama masuk kelas. 

Dalam rangkaian sistem pengelolaan kelas yang sukses, 

guru harus mempertahankan disiplin dan komunikasi yang 

baik. Salah satu cara yang terbaik adalah mencegah masalah 

dari semua kejadian. 

c) Merespon tepat dan konstruktif masalah 

Contoh, apa yang guru lakukan ketika siswa 

menantang guru secara terbuka di depan kelas, ketika 

seorang siswa menanyakan guru bagaimana menyelesaikan 

masalah yang sulit, ketika guru menangkap seseorang yang 

menyontek ketika, dan ketika seseorang siswa hilang dan 

tidak mau berpartisipasi. Hal seperti inilah guru harus 

dengan segera merespon secara tepat dan konstruktif, agar 

masalahnya bisa terselesaikan dengan baik.
 17

 

3) Penanggulangan Pelanggaran Disiplin 

Cara-cara penanggulangan pelanggaran disiplin kelas 

perlu dilaksanakan secara bertahap, penuh kehati-hatian, 

demokratis dan edukatif dengan tetap memperhatikan jenis 

                                                           
17 Eka Prihatin, 2014, Manajemen Peserta Didik, hlm. 93. 
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gangguan yang ada dan siapa pelakunya, apakah dilakukan oleh 

individu atau kelompok. Langkah tersebut mulai dari tahapan 

pencegahan sampai pada tahap penyembuhan, dengan tetap 

bertumpu penekanan substansinya bukan pada pribadi peserta 

didik. Disamping itu juga harus tetap menjaga perasaan 

kecintaan terhadap peserta didik bukan karena rasa benci atau 

emosional.
18

   

Menurut Eka Prihatin, dalam bukunya Manajemen 

Peserta Didik mengemukakan ada tiga jenis teknik pembinaan 

disiplin kelas, yaitu: 

a) Teknik inner control 

Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan guru-guru 

dalam membina disiplin peserta didiknya. Teknik 

menumbuhkan    kepekaan penyadaran akan tata tertib pada 

akhirnya disiplin bisa tumbuh dan berkembang dari dalam 

diri peserta didik itu sendiri (self discipline). 

b) Teknik external control 

Teknik external control ini menekankan pada pengendalian 

diri dari luar berupa bimbingan dan penyuluhan. Teknik ini 

dalam menumbuhkan disiplin cenderung melakukan 

pengawasan (yang kadang perlu diperketat dan kalau perlu 

menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran). 

c) Teknik cooperative control 

Dengan teknik ini, pembinaan disiplin kelas dilakukan 

                                                           
18 Eka Prihatin, 2014, Manajemen Peserta Didik, hlm. 95-96. 
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dengan bekerja sama guru dengan peserta didik dalam 

mengendalikan situasi kelas ke arah terwujudnya tujuan kelas 

yang bersangkutan. Dimana guru dengan peserta didik saling 

mengontrol satu sama lain terhadap pelanggaran tata tertib. 

Yang perlu diperhatikan oleh guru dalam  proses pembinaan 

disiplin kelas adalah pembedaan-pembedaan individual 

peserta didik dalam kesanggupan mengadakan mawas diri 

(introspeksi diri) dan pengendalian dirinya (self control). 

Karena itu teknik cooperative control sangat dianjurkan 

untuk menetralisir teknik inner control (yang menuntut 

kedewasaan) eksternal control (yang menganggap peserta 

didik belum dewasa). 

4) Membentuk Disiplin Sekolah 

Sekolah yang tertib, aman dan teratur merupakan 

persyaratan agar siswa dapat belajar secara optimal. Kondisi 

semacam ini bisa terjadi jika disiplin di sekolah berjalan dengan 

baik. Kedisiplinan peserta didik dapat ditumbuhkan jika iklim 

sekolah menunjukkan kedisiplinan. Siswa baru akan  segera  

menyesuaikan  diri  dengan  situasi  di  sekolah.  Jika situasi 

sekolah disiplin, siswa akan ikut disiplin.
19

 

Kedisiplinan adalah alat yang ampuh dalam mendidik 

karakter. Banyak orang sukses karena menegakkan kedisiplinan. 

Sebaliknya, banyak upaya membangun sesuatu tidak berhasil 

karena kurang atau tidak disiplin. Banyak agenda yang telah 

                                                           
19 Eka Prihatin, 2011, Menejemen Peserta Didik, Bandung: Alfabeta, hlm. 93-97 
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ditetapkan tidak dapat berjalan karena kurang disiplin. 

Menanamkan prinsip agar peserta didik memiliki pendirian yang 

kokoh merupakan bagian yang sangat penting dari strategi 

menegakkan disiplin. Penegakan disiplin antara lain dapat 

dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: 

a) Peningkatan motivasi 

Motivasi merupakan latar belakang yang menggerakkan 

atau mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Ada dua jenis 

motivasi, yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik adalah 

motivasi yang berasal dari luar diri kita. Kedua motivasi 

instrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Dalam 

menegakkan disiplin, mungkin berawal berdasarkan motivasi 

ekstrinsik. Orang melakukan sesuatu karena paksaan, pengaruh 

orang lain, atau karena keinginan tertentu. Akan tetapi setelah 

berproses, orang tersebut dapat saja berubah ke arah motivasi 

intrinsik. Setelah merasakan bahwa dengan menerapkan disiplin 

memiliki dampak positif bagi dirinya kemudian orang tersebut 

melakukan sesuatu dilandasi dengan kesadaran dari dalam 

dirinya sendiri. Idealnya menegakkan disiplin itu sebaiknya 

dilandasi oleh sebuah kesadaran. 

b) Pendidikan dan latihan 

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor 

penting dalam membentuk dan menempa disiplin. Pendidikan 

dan latihan merupakan suatu proses yang di dalamnya ada 
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beberapa aturan atau prosedur yang harus diikuti oleh peserta 

didik. Misalnya, gerakan-gerakan latihan, mematuhi atau 

mentaati ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan, 

mendidik orang untuk membiasakan hidup dalam kelompok, 

menumbuhkan rasa setia kawan, kerja sama yang erat dan 

sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut merupakan faktor-

faktor penting dalam suksesnya mencapai tujuan tertentu. Dan 

dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai karakter tersebut juga 

sangat penting 

c) Penegakan aturan 

Penegakan disiplin biasanya dikaitkan penerapan aturan 

(rule enforcement). Idealnya dalam menegakkan aturan 

hendaknya diarahkan pada “takut pada aturan bukan takut pada 

orang”. Orang melakukan sesuatu karena taat pada aturan bukan 

karena taat pada orang yang memerintah. Jika hal ini tumbuh 

menjadi suatu kesadaran maka menciptakan kondisi yang 

nyaman dan aman. Pada dasarnya penegakan disiplin adalah 

mendidik agar seseorang taat pada aturan dan tidak melanggar 

larangan yang dilandasi oleh sebuah kesadaran.  

d) Penerapan reward and punishment 

Reward and punishment atau penghargaan dan hukuman 

merupakan dua kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika 

penerapannya secara terpisah maka tidak akan berjalan efektif, 



28 

 

terutama dalam rangka penegakan disiplin.
 20

 

e. Indikator Kedisiplinan Peserta didik  

Penetapan indikator kedisiplinan sangatlah perlu dilakukan, 

karena sebagai tolok ukur pencapaian dari manajemen peserta didik 

dalam lembaga pendidikan. Kedisiplinan peserta didik akan terjadi 

dengan upaya sebagai berikut: 

1) Masuk sekolah tepat waktu pada jam yang telah ditentukan oleh 

peraturan di sekolah. 

2) Mengakhiri kegiatan belajar dan pulang sesuai jadwal yang 

ditentukan. 

3) Menggunakan kelengkapan seragam sekolah sesuai peraturan. 

4) Menjaga kerapian dan kebersihan pakaian sesuai dengan peraturan 

sekolah. 

5) Apabila berhalangan hadir ke sekolah (tidak masuk sekolah), maka 

harus menyertakan surat pemberitahuan ke sekolah.
21

 

6) Mengikuti keseluruhan proses pembelajaran dengan baik dan aktif. 

7) Mengikuti dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

ditentukan di sekolahan. 

8) Mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

9) Melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal yang ditentukan. 

10) Mengatur waktu belajar.
22

 

                                                           
20 M. Furqon Hidayatullah, 2010, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa 

Surakarta: Yuma Pressindo, hlm. 45-49 
21Agus Wibowo, 2012, Pendidikan Karakter, Strategi membagunKarakter Bangsa  

Berperadapan, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 85-86. 
22Sulistyorini, 2009, Menejemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi, 

Yogyakarta: Teras, hlm. 109. 
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Dengan demikian peranan kedisiplinan sangat besar bagi peserta 

didik. Karena dengan kedisiplinan belajar peserta didik akan mampu 

mengkondisikan dirinya, untuk belajar sesuai dengan harapan sekolah, 

sehingga hal ini memungkinkan peserta didik untuk mencapai hasil 

belajar yang memuaskan. 

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Peserta Didik 

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap peserta didik. 

Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku,dan tata 

kehidupan berdisiplin, yang akan mengantar seorang siswa sukses 

dalam belajar dan kelak ketika bekerja. Menurut Hurlock, pembentukan 

disiplin dimulai ketika seseorang masih bayi. Proses pembentukan 

disiplin seserorang diawali dengan mengajarkan pada anak apa yang  

menurut dia diianggap kelompok sosial sebagai benar dan salah dan 

mengusahakan agar dia bertindak sesuai dengan pengetahuan ini. Hal 

ini pada mulanya dicapai dengan cara pengendalian dari luar terhadap 

prilaku dan kemudian dengan melalui pengendalian dari dalam bila ia 

sudah dapat mempertanggungjawabkan sendiri perilaku mereka.
23

 

Sementara menurut Tulus Tu’u, ada empat faktor dominan yang 

membentuk disiplin yaitu: 
24

 

1) Kesadaran diri  

Sebagai pemahaman diri bahwa disiplin belajar penting bagi 

kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain itu kesadaran diri menjadi 

motif sangat kuat bagi terwujudnya disiplin. Disiplin belajar yang 

                                                           
23 Elizabeth Hurlock, 2003, Psikologi Perkembangan, Jakarta: Erlangga, hlm. 91. 
24 Tulus Tu’u, 2004, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, hlm. 31-34. 
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terbentuk atas kesadaran diri akan kuat pengaruhnya dan akan lebih 

tahan lama dibandingkan dengan disiplin yang terbentuk karena 

unsur paksaan atau hukuman.  

2) Pengikutan dan ketaatan  

Sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan-

peraturan yang mengatur perilaku individunya. Hal ini sebagai 

kelanjutan dari adanya kesadaran diri yang dihasilkan oleh 

kemampuan dan kemauan diri yang kuat. 

3) Alat pendidikan  

Untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk 

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau 

diajarkan.  

4) Hukuman  

Seseorang yang taat pada aturan cenderung disebabkan karena 

dua hal, yang pertama karena adanya kesadarn diri, kemudian yang 

kedua karena adanya hukuman. Hukuman akan menyadarkan, 

mengoreksi, dan meluruskan yang salah, sehingga orang kembali 

pada perilaku yang sesuai dengan harapan. 

Lebih lanjut Tulus Tu’u, menambahkan faktor-faktor lain dalam 

membentuk disiplin belajar yaitu:
25

  

1) Teladan  

Teladan adalah contoh yang baik yang seharusnya ditiru oleh orang 

lain. Dalam hal ini siswa lebih mudah meniru apa yang mereka lihat 

                                                           
25 Tulus Tu’u, 2004, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, hlm. 49-50. 
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sebagai teladan (orang yang dianggap baik dan patut ditiru) dari pada 

dengan apa yang mereka dengar. Karena itu contoh dan teladan 

disiplin dari kepala sekolah, guru-guru serta penata usaha sangat 

berpengaruh terhadap disiplin para siswa.  

2) Lingkungan berdisiplin  

Lingkungan berdisiplin kuat pengaruhnya dalam pembentukan 

disiplin dibandingkan dengan lingkungan yang belum menerapkan 

disiplin. Bila berada di lingkungan yang berdisiplin, seseorang akan 

terbawa oleh lingkungan tersebut.  

3) Latihan berdisiplin  

Disiplin dapat tercapai dan dibentuk melalui latihan dan kebiasaan 

artinya melakukan disiplin secara berulang-ulang dan 

membiasakannya dalam praktik-praktik disiplin sehari-hari. 

Sementara Menurut Singodimedjo seperti dikutip Barnawi dan 

Mohammad Arifin menyatakan tujuh faktor eksternal yang 

mempengaruhi disiplin individu, yaitu: 
26

 

1) Besar kecilnya kompensasi 

Besar kecilnya kompensasi dapat memengaruhi disiplin kerja. Para 

guru cenderung akan mematuhi segala peraturan apabila ia merasa 

kerja kerasnya akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan jerih 

payah yang diberikan kepada sekolah. Apabila para guru 

memperoleh kompensasi yang memadai, mereka akan bekerja 

dengan tekun disertai dengan perasaan senang. 

                                                           
26 Barnawi dan Mohammad Arifin, 2012, Instrumen Pembinaan, Peningkatan, & 

Penilaian Kinerja Guru Profesional, hlm. 117. 
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2) Keteladanan pimpinan 

Keteladanan pimpinan sangat dibutuhkan oleh setiap bawahan di 

organisasi mana pun. Pemimpin adalah panutan. Ia merupakan 

tempat bersandar bagi para bawahannya. Pemimpin yang bisa 

menjadi teladan akan mudah menerapkan disiplin kerja bagi 

pegawainya. Demikian pula sebaliknya, pemimpin yang buruk 

akan sulit menegakkan disiplin kerja bagi para bawahannya. Oleh 

karena itu, kepala sekolah harus dapat menjadi contoh bagi para 

guru jika menginginkan disiplin kerja guru sesuai dengan harapan.  

3) Aturan yang pasti 

Disiplin kerja tidak akan terwujud tanpa adanya aturan pasti yang 

dapat menjadi pedoman bagi guru dalam menjalankan tugasnya. 

Aturan yang pasti adalah aturan yang dibuat tertulis yang dapat 

menjadi pedoman guru dan tidak berubah-ubah karena situasi dan 

kondisi. 

4) Keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan 

Apabila terjadi pelanggaran disiplin kerja, kepala sekolah harus 

memiliki keberanian untuk menyikapinya sesuai dengan aturan 

yang menjadi pedoman bersama. Kepala sekolah tidak boleh 

bertindak diskriminasi dalam menangani pelanggaran disiplin 

kerja. 

5) Pengawasan pimpinan 

Pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan segala kegiatan 

berjalan sesuai dengan standar peraturan. Pengawasan yang lemah 
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memberi kesempatan kepada guru melanggar peraturan. 

Pengawasan sangat penting  mengingat sifat dasar manusia yang 

ingin bebas tanpa terikat oleh aturan. 

6) Perhatian kepada para guru 

Guru tidak hanya membutuhkan kompensasi yang besar, tetapi 

perlu juga perhatian dari atasannya. Kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi guru ingin didengar dan selanjutnya diberikan masukan 

oleh kepala sekolah. Kepala sekolah yang suka memberikan 

perhatian kepada pegawainya akan menciptakan kehangatan 

hubungan kerja antara atasan dan bawahannya. 

7) Diciptakannya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya 

disiplin. 

Kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah perlu untuk 

dikembangkan untuk mendukung tegaknya disiplin kerja, seperti: 

mengucapkan salam dan berjabat tangan apabila bertemu, saling 

menghargai antar sesama rekan, dan memperhatikan antar-sesama 

rekan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin 

siswa tidak terbentuk secara mudah/instan melainkan banyak faktor-

faktor yang membentuk disiplin siswa terutama dari lingkungan sekitar 

dan didukung oleh kemauan dari diri sendiri untuk latihan disiplin. 

g. Strategi Pembinaan Kedisiplinan Peserta Didik 

Disiplin sekolah bertujuan untuk membantu peserta didik untuk 

menemukan dirinya, mengatasi serta mencegah timbulnya problem-
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problem disiplin, dan berusaha menciptakan situasi yang mengenakan 

bagi kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah perlu 

mengupayakan situasi dan kondisi yang bisa membantu anak dalam 

mengembangkan disiplin diri. Menurut Sochib, upaya untuk 

mengembangkan disiplin diri bisa dilakukan dengan mengundang anak-

anak untuk mengaktifkan diri dengan nilai-nilai moral untuk memiliki 

dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Upaya tersebut 

menunjukkan perlu adanya posisi dan tanggung jawab dari orang tua. 

Karena orang tua berkewajiban meletakkan dasar-dasar disiplin diri 

kepada peserta didik, bersama sekolah dan masyarakat dikembangkan 

disiplin diri itu.
27

 

Dalam kaitannya dengan pembinaan peserta didik tersebut, guru 

harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:  

1) Membantu peserta didik mengembangkan pola perilaku untuk 

dirinya, setiap peserta didik berasal dari latar belakang yang berbeda, 

mempunyai karakteristik yang berbeda dan kemampuan yang 

berbeda pula. Dalam kaitan ini waka kesiswaan harus mampu 

melayani berbagai perbedaan tersebut agar setiap peserta didik dapat 

menemukan jati dirinya, dan mengembangkan dirinya secara 

optimal. 

2) Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya karena 

peserta didik berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, jelas 

mereka akan memiliki standar prilaku tinggi, bahkan ada yang 

                                                           
27 Moh. Sochib, 1998, Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan 

Disiplin Diri, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.11 
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mempunyai standar prilaku yang sangat rendah. Hal tersebut harus 

dapat diantisipasi oleh setiap guru dan berusaha meningkatkannya, 

baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam pergaulan pada 

umumnya.  

3) Menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat, di setiap sekolah 

terdapat aturan-aturan, baik aturan khusus maupun aturan umum. 

Peraturan-peraturan tersebut harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran 

yang mendorong perilaku negatif atau tidak disiplin. 

Menurut Reisman dan Payne sebagaimana dikutip E. Mulyasa 

mengemukakan strategi umum merancang disiplin peserta didik, yaitu:  

1) Self concept (konsep diri)  

Strategi ini menekankan bahwa konsep diri masing-masing individu 

merupakan faktor penting dari setiap perilakunya. Untuk 

menumbuhkan konsep diri peserta didik dapat berperilaku disiplin. 

Guru disarankan untuk bersikap empatik, menerima, dan terbuka.  

2) Communication skill (kemampuan berkomunikasi)  

Guru terampil berkomunikasi yang efektif. Sehingga mampu 

menerima perasaan dan mendorong kepatuhan peserta didik.  

3) Natural and logical consequences (konsekuensi-konsekuensi logis 

dan alami)  

Guru disarankan dapat menunjukkan secara tepat perilaku yang 

salah, sehingga membantu peserta didik dalam mengatasinya, dan 
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memanfaatkan akibat-akibat logis dan alami dari perilaku yang 

salah.  

4) Value clarification (klarifikasi nilai)  

Guru membantu peserta didik dalam menjawab pertanyaannya 

sendiri tentang nilai-nilai dan membentuk sistem nilainya sendiri.  

5) Analisis transaksional guru bersikap dewasa ketika berhadapan 

dengan peserta didik yang menghadapi masalah. 

6) Terapi realitas pemimpin perlu bersikap positif dan bertanggung 

jawab
28

 

7) Disiplin yang terintegrasi metode ini menekankan pengendalian 

penuh oleh guru untuk mengembangkan dan mempertahankan 

peraturan dan tata tertib sekolah.  

8) Modifikasi perilaku, yaitu perilaku salah disebabkan oleh 

lingkungan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran perlu diciptakan 

lingkungan yang kondusif.
29

 

2. Konsep Manajemen Peserta Didik Berbasis Religi 

a. Pengertian Manajemen Peserta Didik Berbasis Religi 

1) Pengertian Manajemen  

Manajemen secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris 

yaitu dari kata kerja to manage yang artinya mengurus, mengatur, 

menggerakkan dan mengelola.
30 Manajemen juga berasal dari 

                                                           
28 E. Mulyasa, 2004, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

hlm 141-143 
29 E . Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, hlm.165 

30 John M. Echol dan Hasan Shadily, 1996, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta : PT 

Gramedia, cet. XXIII, hlm. 372 
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Bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agere 

(melakukan). Kata-kata itu digabung menjadi managere yang artinya 

menangani. Manegere diterjemahkan ke Bahasa Inggris management 

(kata benda) dan manager untuk orang yang melakukannya. 

Management diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi manajemen 

(pengelolaan).
31 Dengan demikian manajemen secara bahasa adalah 

pengurusan, pengaturan, penggerakan dan pengelolaan. 

Manajemen dalam bahasa Italia maneggiare berarti 

“mengendalikan”, kemudian bahasa Prancis management yang berarti 

“seni melaksanakan dan mengatur” (Oxford English Dictionary), 

sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari data 

to manage yang berarti mengatur. Pengaturan yang dilakukan melaui 

proses aktivitas dan diatur berdasarkan urutan dan fungsinya 

dinamakan Manajemen. Jadi Manajemen itu merupakan suatu proses 

untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau diinginkan 

oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi sosial, 

organisasi pemerintah, dan lain sebagainya.
32

 

Secara terminologi, manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu.
33

 Sementara Ibrahim Ihsmat Mutthowi dalam 

                                                           
31Husaini Usman, 2013, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2013, hlm. 6-7. 
32 Usman Effendi, 2014, Asas Manajemen, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1. 
33 Malayu S. P Hasibuan, 2005, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta: Bumi 

Aksara, Cet. 4, hlm. 1 
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bukunya yang berjudul Al-Ushul Al-Idariyah Li Al-Tarbiyah 

Ibrahim Ihsmat Mutthowi mengemukakan: 

 هِ يْ جِ ىْ ً انتَّ هَ عَ  قُ هَ طْ ي يُ ذِ انَّ  حُ لَ طِ صْ الِ  يَ ھِ  ةَ ارَ دَ الِ  نَّ اِ 

34ةِ أَ شَ نْ ً انمُ فِ  مِ مَ عَ انْ  ًنَ اِ  ةِ هَ امِ عَ ي انْ ىَ قُ انْ  عِ فْ دَ وَ  ةِ ابَ قَ انزَّ وَ 
 

Yang dimaksud dengan manajemen adalah suatu aktivitas 

yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan dan pengerahan 

segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktifitas dalam suatu 

organisasi. 

Hal ini juga sesuai yang dikemukakan Stephen P. Robbins dan 

Mary Coulter, “A manager is someone who coordinates and oversees 

the work of other people so that organizational goals can be 

accomplished. A manager‟s job is not about personal achievement—

it‟s about helping others do their work”.
35

 Pendapat tersebut dapat 

dipahami bahwa seorang manajer adalah seseorang yang 

mengoordinasi dan mengawasi pekerjaan orang lain sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai. Pekerjaan seorang manajer bukan tentang 

pencapaian pribadi, namun lebih menekankan pada membantu orang 

lain melakukan pekerjaan mereka. 

Menurut James A.F. Stonner bahwa manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-

usaha para anggota organisasi dan penggunaan suber daya – sumber 

                                                           
34 Ibrahim Ihsmat Mutthowi, 1996, Al-Ushul Al-Idariyah Li Al-Tarbiyah, (Riad: Dar Al-

Syuruq, hlm.13. 
35 Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, 2012, Management 11th ed,  Publishing as 

Prentice Hall, One Lake Street, New Jersey, hlm. 5. 
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daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan.
36

 Hal ini juga senada dengan pengertian yang 

dikemukakan oleh Bartol dan Marten seperti dikutip Kompri, 

manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan dari empat fungsi 

utama yaitu merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan 

mengendalikan.
37

 

Menurut Muljani A. Nurhadi dalam Arikunto, manajemen 

adalah suatu kegiatan atau rangkaian yang berupa proses pengelolaan 

usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam 

oraganisasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, 

agar efektif dan efisien.
38

 

Manajemen menurut Henry, sebagaimana dikutip oleh Agus 

Wibowo, adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses tersebut 

melibatkan organisasi, arahan, koordinasi, dan evaluasi orang-orang 

guna mencapai tujuan.
39

 Sementara, Robert L. Katz seperti dikutip 

Novan Ardy Wiyani, menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu 

profesi karena berbagai kegiatan manajemen dilaksanakanmelalui 

berbagai kemampuan atau kompetensi atau keahlian khusus. Pertama, 

adanya kemampuan konsep yaitu kemampuan mempersepsi organisasi 

                                                           
36 Usman Effendi, 2014, Asas Manajemen, hlm. 4. 
37 Kompri, 2015, Manajemen Pendidikan, Bandung: Alfabeta, hlm. 1. 
38 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, 2008, Manajemen Pendidikan, Yogyakarta:Aditya 

Media, hlm. 3 
39 Agus Wibowo, 2013, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, hlm. 31 
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sebagai suatu sistem, memahami perubahan pada setiap bagian yang 

berpengaruh terhadap keseluruhan organisasi, dan kemampuan 

mengoordinasi semua kegiatan dan kepentingan organisasi. Kedua, 

adanya kemampuan sosial yaitu kemampuan dalam menjalin suatu 

hubungan (relasi), kerja sama dan memimpin orang lain. Ketiga, 

adanya kemampuan teknis yaitu kemampuan yang berhubungan 

dengan kemampuan yang dipunyai oleh manajer dalam menggunakan 

alat, prosedur, dan teknik bidang khusus, seperti teknik perencanaan 

program anggaran, program pengawasan, dan sebagainya.
40

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami unsur-unsur yang 

terkandung dalam manajemen adalah sebaigai berikut: 

a) Bahwa manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan dan 

pelaksanaan. 

b) Manajemen merupakan sistem kerja sama yang kooperatif dan 

rational. 

c) Dalam manajemen terkandung kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan dengan 

melibatkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan 

d) Manajemen menekankan perlunya prinsip-prinsip effeciency. 

e) Manajemen tidak dapat terlepas dari kepemimpinan atau 

pembimbing. 

2) Pengertian Peserta Didik 

Guru dan peserta didik adalah dua sosok manusia yang tidak 

                                                           
40Novan Ardy Wiyani, 2018, Pendidikan Karakter Berbasis Total Quality Management: 

Konsep dan Aplikasi di Sekolah, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 28-29. 
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dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Peserta didik menurut 

ketentuan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
41

 

Penyebutan peserta didik digunakan untuk mereka yang 

sedang menempuh pendidikan di taman kanak-kanak, sekolah dasar 

(murid), sekolah menengah (siswa) dan perguruan tinggi 

(mahasiswa). 
42

 

Menurut Oemar Hamalik, peserta didik atau murid adalah 

salah satu komponen dalam pembelajaran, yang menjadi unsur 

penentu dalam proses belajar mengajar, karena tanpa adanya murid 

atau peserta didik, sesungguhnya tidak akan terhadi proses 

pembelajaran.
43

 Sementara menurut Eka Prihatin, peserta didik 

adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan 

sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya agar tumbuh dan 

bekembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima 

pelajaran yang diberikan oleh gurunya.
44

 

Nurfuadi menjelaskan bahwa peserta didik dipandang sebagai 

manusia yang memiliki potensi yang bersifat laten, sehingga 

dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikannya agar 
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ia dapat menjadi manusia susila yang cakap.
45

 Peserta didik adalah 

makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang 

khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. 

Pertumbuhan dan perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan di 

mana ia berada.  

Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan 

orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi 

(kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan.
46

 Jadi secara 

sederhana  peserta didik dapat didefinisikan sebagai anak yang belum 

memiliki kedewasaan dan memerlukan orang lain untuk mendidiknya 

sehingga menjadi individu yang dewasa, memiliki jiwa spiritual, 

aktifitas dan kreatifitas sendiri. 

Secara kodrati anak sebagai peserta didik memerlukan 

pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa. Dasar kodrati ini 

dapat dimengerti dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimiliki oleh 

setiap anak yang hidup di dunia.
47

 Allah SWT berfirman: 

ُ ٱوَ  ه   ّللَّ َزَجُكم مِّ تِ  أَخأ هَ  هَمُ بُطُىِن أُمَّ عَ ٱا َوَجَعَم نَُكُم     ىَن َشيأ ُكمأ َل تَعأ  نسَّمأ

زَ ٱوَ  َص  َبأ َفأ ٱوَ  ۡلأ ُكُزون َدةَ   ِۡلأ   )٨٧ (نََعهَُّكمأ تَشأ

Artinya:  Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia 

memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar 

kamu bersyukur. (Q.S. An-Nahl: 78)
48
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Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa manusia itu untuk 

dapat menemukan status manusia sebagaimana mestinya adalah harus 

mendapat pendidikan. 

Berdasarkan dari definisi di atas, penulis simpulkan bahwa 

peserta didik adalah individu yang berusaha untuk mengembangkan 

potensi yang dimilikinya melalui pembelajaran untuk mendapatkan 

pendidikan atau bimbingan menuju pribadi yang memiliki 

kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. 

3) Pengertian Berbasis Religi atau Religius 

Menurut Nurcholis Madjid, religi atau agama itu bukan 

hanya kepercayaan kepada yang ghaib dan melaksanakan ritual-

ritual tertentu. Agama adalah keseluruhan tingkah laku manusia 

yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridho Allah 

SWT.
49

 Dengan kata lain, agama dapat meliputi keseluruhan 

tingkah laku manusia dalam hidup ini. Tingkah laku itu akan 

membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (akhlakul karimah) 

atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggung jawab 

pribadi di hari kemudian.  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

religius berarti bersifat religi atau keagamaan, atau yang 

bersangkut paut dengan religi. Penciptaan suasana religius berarti 

menciptakan suasana atau iklim keagamaan.
50

 

Religius adalah penghayatan dan implementasi ajaran 
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agama dalam kehidupan sehari-hari. Aspek religius perlu 

ditanamkan secara maksimal. Penanaman nilai religius ini menjadi 

tanggung jawab orang tua dan juga sekolah.
51

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa berbasis religi atau religius merupakan serangkaian praktik 

perilaku tertentu yang dihubungkan dengan kepercayaan yang 

dinyatakan dengan menjalankan agama (ibadah) secara 

menyeluruh atas dasar percaya atau iman kepada Allah SWT dan 

tanggung jawab pribadi di kemudian hari. 

4) Pengertian Manajemen Peserta Didik Berbasis Religi 

Manajemen peserta didik merupakan proses pengurusan segala 

hal yang berkaitan dengan siswa, pembinaan sekolah mulai dari  

perencanaan penerimaan siswa, pembinaan siswa selama berada  di 

sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya, melalui  

penciptaan suasana kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar 

mengajar yang efektif.
52

 

Menurut Molyono, dalam Manajemen Administrasi dan 

Organisasi Pendidikan mengemukakan bahwa manajemen peserta 

didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan 

diusahakan  secara sengaja dan pembinaan secara kontinyu terhadap 

seluruh siswa agar dapat mengikuti PBM dengan efektifdan efisien.
53
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Manajemen kesiswaan atau sering disebut manajemen 

peserta didik merupakan proses pengurusan segala hal yang 

berkaitan dengan siswa, pembinaan sekolah mulai dari 

penerimaaan siswa, pembinaan siswa berada di sekolah, sampai 

dengan siswa menamatkan pendidikannya mulai penciptaan  

suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar 

mengajar yang efektif.
54

 

Manajemen peserta didik juga berarti seluruh proses 

kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta 

pembinaan secara kontinyu terhadap seluruh peserta didik (dalam 

lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar dapat mengikuti 

proses belajar mengajar secara efektif dan efisien mulai dari 

penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu 

sekolah. 
55

 

Menurut Eka Prihatin, manajemen peserta didik menunjuk 

kepada kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan pencatatan 

peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta 

didik meninggalkan sekolah karena sudah lulus mengikuti 

pendidikan pada sekolah itu.
56

 Pendapat yang sama juga 

disampaikan E. Mulyasa manajemen peserta didik adalah penataan 

dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik 
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mulai masuk sampai dengan mereka lulus dari suatu sekolah.
57

 

Manajemen peserta didik bertujuan mengatur berbagai 

kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pendidikan atau 

pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, 

serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.
58

 Dengan demikian, 

manajemen peserta didik itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-

kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek 

yang lebih luas, yang secara operasional dapat dipergunakan untuk 

membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik melalui proses pendidikan. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen peserta didik merupakan suatu proses pengurusan atau 

pencatatan dari segala hal yang berkaitan dengan siswa atau 

peserta didik mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya 

atau lulusnya peserta didik dari suatu sekolah. 

Sedangkan manajemen peserta didik berbasis religi adalah 

menejemen peserta didik yang dihubungkan dengan ibadah dan 

perilaku luhur (akhlakul karimah) yang dinyatakan dengan 

menjalankan agama secara menyeluruh atas dasar percaya atau 

iman kepada Allah SWT. 

b. Tujuan Manajemen Peserta Didik 

Manajemen kesiswaan atau peserta didik merupakan salah 
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satu bidang operasional yang penting dalam kerangka manajemen 

sekolah.
59

 Secara umum, manajemen peserta didik bertujuan untuk 

mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan 

tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah, proses 

belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur 

sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan 

sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan.
60

  

Menurut E. Mulyasa, tujuan umum manajemen peserta didik 

adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan 

agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib 

dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.
61

 Pendapat 

yang sama juga dikemukakan Ali Imron, secara khusus tujuan 

manajemen peserta didik adalah meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan psikomotorik peserta didik, menyalurkan bakat 

dan mengembangkan kemampuan umum (kecerdasan), bakat dan 

minat peserta didik.
62

 

Selain itu, manajemen peserta didik di sekolah secara baik 

dan berdaya guna akan membantu seluruh staf maupun masyarakat 

untuk memahami kemajuan sekolah. Mutu dan derajat suatu sekolah 

tergambar dalam sistem sekolahnya.
63

 Jadi, tujuan manajemen 

peserta didik adalah mengatur berbagi kegiatan dalam bidang 
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kesiswaan serta sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan 

diri seoptimal mungkin. 

c. Fungsi Manajemen Peserta Didik 

Fungsi manajemen kesiswaan atau peserta didik sebagai 

wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal 

mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, 

segi sosial, aspirasi, kebutuhan dan segi-segi potensi siswa lainnya. 

Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah: sebagai 

wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal 

mungkin baik yang berkenaan dengan dimensi-dimensi individu, 

sosial, aspirasi, kebutuhannya, dan dimensi potensi peserta  didik 

lainnya.
64

  

Adapun fungsi manajemen peserta didik secara khusus 

dirumuskan sebagai berikut:
 
 

1) Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas 

peserta didik, ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-

potensi individualitasnya tanpa banyak terlambat. Potensi-

potensi bawaan tersebut meliputi: kemampuan umum 

(kecerdasan), kemampuan khusus (bakat), dan kemampuan 

lainnya. 

2) Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial 

peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan 

sosialisasi dengan sebayanya, dengan  orang  tua  dan  

keluarganya,  dengan   lingkunga sosial sekolahnya, dan 

lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan 

hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. 

3) Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan 

peserta didik, ialah agar peserta didik dapat menyalurkan hobi, 

kesenangan, dan minat. Hobi, kesenangan, dan minat peserta 

didik patut disalurkan karena dapat menunjang perkembangan 

diri peserta didik secara keseluruhan. 
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4) Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan 

kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera 

dalam hidupnya, Kesejahteraan demikian sangat penting karena 

dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan 

sebayanya.
65

 

d. Prinsip-Prinsip Manajemen Peserta Didik 

Dalam manajemen peserta didik terdapat beberapa prinsip 

yang harus selalu dipegang dan dipedomani dalam rangka me-

manage peserta didik agar bisa meningkatkan kualitas peserta didik. 

Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain: 

1) Penempatan manajemen peserta didik adalah pada kerangka 

manajemen sekolah, buka di luar sistem sekolah. 

2) Semua kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban visi 

pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. 

3) Kegiatan manajemen peserta didik harus memperhatikan 

perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik dan mendorong 

kemandirian peserta didik. 

4) Dalam pelaksanaan manajemen peserta didik diperlukan adanya 

kerjasama yang baik dan harmonis antara pembimbing dan yang 

dibimbing atau peserta didik. 

5) Semua kegiatan yang dilaksanakan dalam manajemen peserta 

didik harus bersifat fungsional bagi kehidupan peserta didik di 

sekolah maupun bagi masa depannya.
 66

 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hasbullah, bahwa 

berkenaan dengan menejemen kesiswaan, ada beberapa prinsip dasar 

yang harus diperhatikan sebagai berikut:  
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1) Peserta didik harus diberlakukan sebagai subjek dan bukan objek, 

sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap 

perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan 

kegiatan mereka.  

2) Keadaan dan kondisi peserta didik sangat beragam, ditinjau dari 

kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan 

sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan wadah atau wahana yang 

beragam untuk dapat menampung dan setiap peserta didik memiliki 

wahana untuk mengembangkan diri secara optimal.  

3) Pada dasarnya peserta didik hanya akan termotivasi belajar, jika 

mereka menyenangi apa yang dikerjakan.  

4) Pengembangan kemampuan siswa tidak hanya menyangkut rana 

kognitif, akan tetapi juga menyangkut dengan rana afektif dan 

psikomotorik peserta didik.
67

 

Jadi dalam manajemen peserta didik, pembimbing perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip yang ada agar peserta didik 

melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya. 

e. Ruang Lingkup Manajemen Peserta Didik 

Seperti telah dikemukakan bahwa manajemen peserta didik 

adalah suatu pengaturan terhadap peserta didik mulai masuk sampai 

keluar/lulus sekolah, baik yang berkenaan langsung dengan peserta 

didik secara langsung maupun tidak langsung. Pada makalah ini 
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akan dibahas ruang lingkup manajemen peserta didik sebagai 

berikut: 

1) Perencanaan peserta didik 

Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas 

memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan 

berkenaan dengan  peserta didik di sekolah, baik sejak peserta 

didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari 

sekolah yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan 

berkenaan dengan penerimaan peserta didik sampai dengan 

pelulusan peserta didik.
68

 

Dalam perencanaan kesiswaan ini mencakup sensus sekolah 

dan penentuan jumlah siswa yang diterima. Sensus sekolah 

pencatatatn anak-anak usia sekolah yang diperkirakan akan masuk 

sekolah atau calon siswa. Dengan diperoleh data dari sensus sekolah 

akan dapat ditetapkan: (1) jumlah dan lokasi sekolah, (2) batas 

daerah penerimaan siswa suatu sekolah, (3) jumlah fasilitas  

transportasi, (4) layanan program pendidikan, (5) fasilitas  

pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, (6) laju 

pertumbuhan penduduk, khususnya anak-anak usia sekolah.
69

 

Secara garis besarnya terdapat beberapa langkah yang 

harus ditempuh dalam perencanaan manajemen peserta didik, 

yaitu: 

a) Perkiraan, yaitu menyusun suatu perkiraan kasar dengan 

                                                           
68 Ali Imron, 2016, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, hlm. 21 
69 Sulistiyorini, 2009, Manajemen Pendidikan Islam, Yogyakarta:Teras, hlm. 105 



52 

 

mengantisipasi masa depan, di mana perkiraan ini 

dipengaruhi oleh tiga dimensi, yaitu masa lampau, sekarang 

dan akan datang. 

b) Perumusan tujuan, yaitu langkah atau jabaran dari tujuan 

yang ingin dicapai. 

c) Kebijakan, yaitu mengidentifikasi aktivitas yang dapat 

digunakan untuk mencapai target atau tujuan. 

d) Penyusunan program, yaitu suatu aktivitas yang bermaksud 

memilih kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam langkah 

kebijakan. 

e) Langkah-langkah, yaitu merumuskan tahapan kegiatan 

dengan melakukan skala prioritas. 

f) Pembiayaan, yaitu merinci biaya yang dibutuhkan dan  

menentukan sumber biaya. 

g) Menetapkan sasaran, yaitu kegiatan dengan mengarahkan 

pada rumusan tujuan organisasi, mengidentifikasi faktor 

pendukung dan penghambat pencapaian tujuan.
 70

 

2) Penerimaan peserta didik baru 

Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu 

kegiatan manajemen peserta  didik yang sangat  penting. 

Dikatan  demikian karena jika tidak ada peserta didik yang 

diterima maka tidak ada yang harus ditangani atau diatur.
71

  

Ada beberapa yang harus mendapat perhatian dalam 

penerimaan peserta didik baru  yaitu: kebijakan penerimaan peserta 

didik baru, sistem penerimaan peserta didik baru, kriteria 
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penerimaan peserta didik baru, prosedur penerimaan peserta didik 

baru, dan problem-problem penerimaan peserta didik baru.
72

 

a) Kebijakan penerimaan peserta didik 

Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru, 

memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat 

diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah 

peserta didik, tentu juga didasarkan atas kenyataan-

kenyataan yang ada di sekolah (faktor kondisional sekolah). 

faktor kondisional tersebut meliputi: daya tampung kelas 

baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran 

yang tersedia, prasarana dan sarana yang ada, tenaga  

kependidikan  yang  tersedia,  jumlah  peserta  didik  yang 

tinggal di kelas satu, dan sebagainya.
73

 

b) Sistem penerimaan peserta didik 

Ada dua macam sistem penerimaan peserta didik 

baru yaitu: 

(1) Sistem promosi 

Yang dimaksud dengan sistem promosi adalah 

penerimaan peserta didik, yang sebelumnya tanpa 

menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai 

peserta didik di suatu sekolah, diterima semua begitu 

saja. Sekolah yang demikian biasanya berlaku pada 

sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah 
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atau daya tampung yang ditentukan.
74

 

(2) Sitem Seleksi 

Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi tiga 

macam. Pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai Ujian 

Akhir Nasional (UAN), kedua, berdasarkan penelusuran 

minat dan kemampuan (PMDK), sedangkan yang ketiga 

adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk.
75

 

c) Kriteria penerimaan peserta didik 

Yang dimaksud dengan kriteria adalah patokan-

patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang 

untuk diterima sebagai peserta didik. Ada tiga macam 

kriteria penerimaan peserta didik yaitu: 

(1) Kriteria  acuan  patokan  (standart  criterian  referenced) 

yaitu suatu penerimaan peserta didik yang di dasarkan 

atas patokan- patokan yang telah di tentukan 

sebelumnya. 

(2) Kriteria acuan norma (norm criterian referenced) yaitu 

penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas 

keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti 

seleksi. 

(3) Kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah, 

sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya 

tampungnya, atau berapa calon peserta didik baru yang 
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akan diterima.
76

 

d) Prosedur penerimaan peserta didik baru 

(1) Pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru 

(2) Rapat penerimaan peserta didik baru 

(3) Pembuatan, pengiriman/pemasangan pengumuman 

(4) Pendaftaran calon peserta didik baru 

(5) Seleksi peserta didik baru 

(6) Penentuan peserta didik yang diterima 

(7) Pendaftaran ulang
77

 

3) Pengelompokan Peserta didik 

Sebagai kegiatan ketiga dalam manajemen peserta didik 

adalah pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta 

didik dilakukan  terutama  bagi  peserta  didik  yang  baru  

diterima dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru. 

Tujuannya agar program kegiatan belajar bisa berlangsung 

dengan sebaik-baiknya.
78

 Oleh karena itu setiap sekolah setiap 

tahunnya pastilah selalu melaksanakan pengelompokan peserta 

didik.  

a) Urgensi pengelompokan 

Pengelompokan atau lazim dikenal dengan grouping 

didasarkan atas pandangan bahwa di samping peserta didik 

tersebut mempunyai kesamaan, juga mempunyai perbedaan. 
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Kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik 

melahirkan pemikiran penempatan pada kelompok yang 

sama, sementara perbedaan-perbedaan  yang  ada pada 

peserta didik  melahirkan pemikiran pengelompokan mereka 

pada kelompok yang berbeda.
79

 

b) Wacana pengelompokan 

Pengelompokan atau grouping adalah 

pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristik-

karakteristiknya. Karakteristik demikian perlu digolongkan, 

agar mereka berada dalam kondisi yang sama. Adanya 

kondisi yang sama ini bisa memudahkan pemberian     

layanan     yang     sama.     Oleh     karena itu, 

pengelompokan ini lazim dengan istilah pengklasifikasian.
80

 

c) Jenis-jenis pengelompokan 

Terdapat dua jenis pengelompokan peserta didik. 

Pertama, ability  grouping yaitu pengelompokan  

berdasarkan  kemampuan di dalam  setting  sekolah.  kedua,  

subgrouping  with in  the class adalah pengelompokan 

dalam setting sekolah. 

Ada beberapa macam kelompok kecil di dalam kelas, 

yaitu: pengelompokan berdasarkan minat (intereest 

grouping), berdasarkan kebutuhan khusus (special need 

grouping), berdasarkan beregu (team grouping), tutorial 

(tutorial grouping), pengelompokkan penelitian (research 
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grouping), pengelompokan kelas utuh (full-class grouping), 

dan pengelompokan kombinasi (combined grouping).
81

 

4) Pembinaan Peserta Didik  

a) Bimbingan 

Bimbingan adalah pelayanan komprehensif yang 

tidak dapat dilakukan semata-mata satu orang saja, 

melainkan seluruh personal sekolah perlu menunjang 

pelaksanaan itu agar tepat berfungsi secara penuh dan 

efektif.
82

 

Guidance as the proces of assiting individuals in 

making life adjustment, it is needed in the home, 

school, community and in the other all phases, of the 

individuals environment”.
83

 

 

(Bimbingan adalah proses untuk membantu individu 

di dalam   membuat   keputusan   hidup   yang   positif,   hal   

ini diperlukan di rumah, sekolah, dan di lingkungan sosial 

serta di setiap individu berada). 

Dalam proses perkembangan peserta didik juga 

diperlukannya sebuah bimbingan yang bersifat kontinu 

karena sifat, sikap seseorang mudah berubah maka perlulah 

bimbingan dan pembinaan. Hadari Nawawi mengemukakan 

bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang 

dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau 
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di sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke: Ed Rev, hlm. 52 
83 Robert L. Gibson, Marianne H. Mitchell, 2015, Introduction to Counselling and 

Guidance, India: Prentice Hall, hlm. 14 



58 

 

beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun 

dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, memanfaatkan 

kekuatan individu dan sarana yang ada kemudian dapat 

dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.
84

 

Secara khusus layanan bimbingan bertujuan untuk 

membantu siswa agar dapat tercapai tujuan-tujuan 

perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan 

karir bimbingan pribadi, sosial dalam mewujudkan pribadi 

yang taqwa, mandiri dan bertanggung jawab. Dari sini dapat 

diambil kesimpulan bahwa bimbingan belajar ini 

berorientasi pada pengembangan studi, meliputi tugas-tugas 

yang diberikan sekolah, juga dapat meningkatkan 

produktivitas siswa      dalam   kelompok sosialnya.
85

 

Fungsi dari bimbingan adalah sebagi berikut: 

(1) Pemahaman yaitu pelayanan yang menghasilkan 

pemahaman pihak- pihak tertentu untuk pengembangan 

dan pemecahan masalah. 

(2) peserta didik meliputi pemahaman diri dan lingkungan 

peserta didik. 

(3) Pencegahan adalah yang menghasilkan tercegahnya atau 

terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan 
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85 Dewa ketut sukardi, 1984, Pengantar Teori Konseling, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.  

21 



59 

 

yang timbul dan menghambat proses perkembangannya. 

(4) Pengentasan yaitu terentaskannya atau teratasinya 

berbagai permasalahan yang dialami peserta didik. 

(5) Pemeliharaan dan pengembangan adalah yang 

menghasilkan terpelihara dan terkembangkannya 

berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam 

rangka perkembangan dirinya secara mentap dan 

berkelanjutan.
86

 

Pembinaan sangatlah perlu dalam proses pendidikan 

karena dalam pembinaan tersebut siswa memperoleh 

perbaikan dan arahan untuk menjadi lebih baik lagi, baik 

pembinaan yang bersifat menbentuk kepribadian dan 

berakhlakul karimah. 

b) Pembinaan Disiplin Peserta Didik 

Pembinaan disiplin peserta didik dapat dilaksanakan 

dengan memberikan pemahaman tentang pengertian 

disiplin, beberapa konsepsi tentang disiplin kelas. 

Sedangkan pembimbing harus mengetahui dan memahami 

tentang beberapa teknik pembinaan disiplin kelas.
87

 

Kegiatan pembinaan disiplin siswa dapat dilaksanakan 

melalui kegiatan sebagai berikut: OSIS, kegiatan ko-

kurikuler dan ekstrakurikuler.
88

 

(1) Kegiatan Organisasi Siswa (OSIS) 
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M. Daryanto (2001) menyatakan bahwa OSIS 

merupakan kegiatan organisasi murid yang resmi diakui 

dan diselenggarakan di sekolah dengan tujuan melatih 

kepemimpinan murid serta memberi wahana bagi murid 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan ko-kurikuler yang 

sesuai, oleh karena itu apapun kegiatannya yang 

dikembangkan selalu dalam rangkaian dan tujuannya, 

yaitu pengembangan pengetahuan dan kemampuan 

penalaran, pengembangan keterampilan dan 

pengembangan sikap selaras dengan tujuan sekolah yang 

tertuang dalam kurikulum.
89

 

Nilai-nilai dari OSIS adalah nilai berorganisasi. 

Pengalaman-pengalaman berorganisasi ini di antaranya 

adalah: Pengalaman memimpin, pegalaman 

bekerjasama, hidup  demokratis,  berjiwa  toleransi,  dan   

pengalaman mengendalikan organisasi.
90

 

(2) Kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler 

Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan di luar jam 

pelajaran biasanya bertujuan agar siswa lebih 

memperdalam dan lebih menghayati apa yang dipelajari 

dalam kegiatan intrakurikuler. 

Kegiatan ko-kurikuler dilaksanakan dalam 
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berbagai bentuk seperti mempelajari buku-buku tertentu, 

melakukan penelitian, membuat karangan, dan kegiatan-

kegiatan sejenis dengan tujuan untuk lebih mengahayati 

atau memperdalam apa yang telah dipelajari. Hasil 

kegiatan ikut menentukan dalam pemberian nilai bagi 

para siswa.
91

 

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan yang dilakukan di luar kelas dan di luar jam 

pelajaran (kurikulum) untuk menumbuh kembangkan 

potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki 

peserta didik (siswa) baik berkaitan dengan aplikasi ilmu 

pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam 

pengertian khusus untuk membimbing siswa dalam 

mengembangkan  potensi  dan  bakat  yang  ada  dalam 

dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib maupun 

pilihan.
92

 

3. Manajemen Peserta Didik Berbasis Religi dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan  

Peningkatan mutu pendidikan melalui disiplin merupakan salah satu 

tuntutan kebutuhan bangsa. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh 

pemerintah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut, di antaranya 

adalah dengan dicanangkannya Gerakan Disiplin Nasional (GDN). 
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Mengenalkan ide-ide dan pendekatan serta cara-cara baru dengan 

restrukturisasi dan rekayasa ulang, merupakan perwujudan dari upaya 

tersebut, kesemuanya itu disatukan dalam bentuk manajemen strategik 

dalam pembinaan disiplin siswa di sekolah. Di antara manajemen strategik 

yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik 

adalah manajemen peserta didik.
93

 

Ada beberapa langkah untuk membantu mengembangkan disiplin 

peserta didik yang baik di dalam kelas, yaitu: 1) perencanaan, 2) mengajar 

siswa bagaimana mengikuti aturan, dan 3) merespon secara tepat dan 

konstruktif ketika masalah timbul.
 94

   

Pembinaan kedisiplinan melalui manajemen peserta didik berbasis 

religi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti berdoa 

sebelum memulai pelajaran, melaksanakan sholat jamaah, membaca surah 

Yasin dan juga istighosah. 

Kepala sekolah dalam pembentukan kedisiplinan peserta didik di 

sekolah memegang peran penting dalam membentuk disiplin sekolah mulai 

dari merencanakan, melaksanakan dan menjaganya. Dalam kegiatan 

manajemen peserta didik ini kepala sekolah melaksanakan beberapa 

kegiatan, yaitu:
95

 

a. Bagaimana cara merancang kedisiplinan peserta didik di sekolah? 

1) Penyusunan rancangan dengan melibatkan guru, staf administrasi, 

wakil peserta didik, dan wakil orang tua siswa. Adanya keterlibatan 
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dalam penyusunan rancangan tersebut diharapkan mereka merasa 

bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaannya. 

2) Rancangan disusun harus sesuai dengan misi dan tujuan sekolah. 

Artinya, disiplin peserta didik yang dirancang haris dijabarkan dari 

tujuan sekolah. 

3) Rancangan harus singkat dan jelas, sehingga mudah dipahami. Jika 

rancangan cukup panjang perlu dibuat rangkumannya. 

4) Rancangan harus membuat secara jelas daftar perilaku yang dilarang 

berserta sanksinya. 

5) Peraturan yang telah disepakati bersama harus disebarluaskan 

misalnya melalui rapat maupun surat pemberitahuan. 

6) Kegiatan yang terkait dengan aktivitas siswa harus diarahkan dalam 

pembentukan disiplin sekolah. 

b. Jika rencana sudah jadi, bagaimana agar dapat terlaksana dengan baik? 

Peraturan dapat terlaksana dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Memasyarakatkan peraturan tersebut sehingga mendapat dukungan 

berbagai pihak. 

2) Meyakinkan guru, peserta didik dan orangtua bahwa peraturan 

tersebut dapat menumbuhkan kedisiplinan warga sekolah. 

3) Memberikan kepercayaan kepada guru, staf administrasi untuk 

melaksanakan kedisplinan sehari-hari 

4) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan antara lain 

dengan mengunjungi kelas 
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5) Menjadi teladan, dengan berperilaku disiplin sesuai dengan peraturan 

di setiap tempat dan setiap waktu. 

6) Segera mengatasi jika ada pelanggaran dengan menetapkan sanksi 

yang konsisten 

7) Secara periodik dilakukan peninjauan kembali untuk mengetahui 

apakah peraturan tersebut masih cocok atau perlu penyempurnaan 

c. Apakah masih ada catatan di samping langkah-langkah tersebut? 

1) Memberikan penghargaan kepada guru, karyawan dan siswa yang 

berperilaku disiplin baik secara perorangan atau kelompok. 

2) Menumbuhkan lingkungan yang saling menghargai, sesuai dengan 

budanya setempat, misalnya: menghindari kata-kata kasar dan 

hukuman fisik. 

3) Membangun rasa kepedulian dan kebersamaan di sekolah dengan 

meyakinkan semua pihak bahwa sekolah miliki bersama, sehingga 

baik dan buruknya sekolah termasuk disiplin merupakan tanggung 

jawab semua pihak. 

4) Mengikutsertakan orangtua peserta didik sehingga mereka dapat 

mendorong anaknya untuk berperilaku disiplin baik di sekolah 

maupun di rumah. 

5) Menghindarkan sekolah dari ancaman pihak luar agar peserta didik 

merasa aman di sekolah. 

6) Menyiapkan prosedur yang harus ditempuh jika ada keadaan darurat 

dan bila perlu keadaan tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib. 
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7) Membuat daftar siswa yang bermasalah (peta siswa) agar mereka 

memperoleh pembinaan khusus. 

8) Melakukan evaluasi tentang pelaksanaan kedisiplinan melalui 

pertemuan warga sekolah. 

Menurut Jamal Ma’mur, untuk membangun tradisi disiplin yang baik, 

ada beberapa hal yang perlu dilakukan, di antaranya adalah: 

a. Mengingat tentang manfaat dan kerugiannya  

Selalu mengingat akan manfaat besar disiplin akan mendorong seseorang 

untuk disiplin. Sebagai seorang guru dan peserta didik, disiplin 

manfaatnya sangat besar, antara lain: pembelajaran dapat berjalan secara 

efektif dan baik.  

b. Mengingat Cita-cita 

Cita-cita yang besar selalu membutuhkan kerja keras, semangat pantang 

menyerah, dan prinsip maju tanpa mengenal mundur. Sekali maju, 

sebesar apa pun halangan dan rintangan yang menghadang, harus 

dihadapi dengan sikap kesatria, penuh keberanian. Namun, untuk 

menggapai semua itu perlu adanya kedisiplinan. Cita-cita besar tidak 

akan terwujud kalau seseorang tidak disiplin melakukan pekerjaan yang 

berpengaruh besar dalam hidupnya jangka panjang. Sebelum 

mendisiplinkan peserta didiknya, seorang guru harus disiplin terlebih 

dahulu, sehingga murid-muridnya segan dan mengikuti perintahnya.  

c. Memiliki Tanggung Jawab 

Tanggung jawab besar yang ada di pundak guru harus dilaksanakan 

sebagai amanat dari negara, masyarakat, dan nurani sendiri. Tanggung 
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jawab mendidik dan mempersiapkan masa depan anak bangsa 

membutuhkan keseriusan dan kerja keras seorang guru dan seorang siswa 

harus belajar dengan rajin untuk masa depan.  

d. Pandai Mengatur Waktu  

Disiplin melaksanakan kegiatan membutuhkan kemampuan mengatur 

waktu dengan baik. Dari manajemen waktu tersebut bisa diketahui mana 

yang menjadi prioritas. Istilahnya, mana yang masuk kategori pekerjaan 

wajib (harus dilaksanakan), sunah (baik dilakukan), makruh (banyak 

negatifnya), dan haram (larangan) dilakukan.  

e. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat 

Hal-hal yang tidak manfaat, misalnya begadang malam, nonton televisi 

sampai malam, ngobrol larut malam, dan sejenisnya, seharusnya 

ditinggalkan. Seorang guru harus memberikan contoh yang baik dan 

konstruktif kepada peserta didik dan masyarakatnya
96

 

B. Penelitian Terdahulu  

Sehubungan dengan tema yang akan diteliti, maka disini telah 

ditemukan penelitian sebelumnya yang mana ada kaitannya dengan apa yang 

akan dibahas oleh peneliti. Beberapa judul karya ilmiah yang membahas 

tentang manajemen peserta didik, sebatas yang penulis ketahui antara lain : 

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Khurotul Aen mahasiswa 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Implementasi 

Manajemen Kedisiplinan Siswa dengan Sistem Presensi Online di MTs 
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Hasyim Asy‟ari Bawang Kabupaten Batang”. Penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, yang dirancang untuk mengumpulkan data dan informasi secara 

mendalam tentang implementasi manajemen kedisiplinan siswa dengan 

sistem presensi online di MTs Hasyim Asy’ari Bawang Kabupaten Batang. 

Hasil penelitian berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan manajemen kedisiplinan siswa 

di sekolah ini secara umum menggunakan prinsip keteladanan dan nilai-nilai 

ibadah. Prinsip-prinsip tersebutlah yang kemudian membuat penerapan 

manajemen kedisiplinan siswa dengan sistem presensi online di MTs Hasyim 

Asy’ari ini mandapatkan hasil yang maksimal, ditandai dengan meningkatnya 

kesadaran berdisiplin diri. Para siswa tidak hanya rajin menggesek kartu 

namun lebih pada pemahaman pentingnya masuk tepat waktu. (2) Penerapan 

manajemen kedisiplinan siswa dengan sistem presensi online di sekolah ini 

menggunakan jenis barcode dengan sistem gesek. Pelaksanaan presensi 

dilakukan sebelum masuk kelas dan sesudah pelajaran selesai (3) Hasil 

Penerapan manajemen kedisiplinan siswa di sekolahan ini efektif dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa masuk kelas dan juga membantu 

memudahkan pemantauan orang tua terhadap anaknya di sekolah.
97

 

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Imam Fatkhul Fahrozi 

mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo yang berjudul “Manajemen Peserta 

Didik Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa (Studi Kasus di SMK PGRI 2 

Ponorogo)”. Hasil dalam penelitian ini mengungkapkan manajemen peserta 

didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah 1) Perencanaan 
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manajemen peserta didik di SMK PGRI 2 Ponorogo meliputi : penerimaan 

siswa, pembinaan dan evaluasi dan lebih kepada perencanaan manajemen 

peserta didik secara umum. 2) Pengembangan Manajemen peserta didik 

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa SMK PGRI 2 Ponorogo yaitu dengan 

berupaya melakukan pembinaan siswa tentang kedisiplinan melalui program 

kegiatan harian, minggunan, dan bulanan, pengembangan disiplin siswa 

(Training of Trainer), pengabdian dalam pembinaan pengembangan siswa, 

penegak disiplin siswa. 3) Adapun implikasi dari manajemen peserta didik 

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK PGRI 2 Ponorogo ialah a) 

meningkatnya jiwa kedisiplinan siswa terbukti dari berkurangnya 

pelanggaran yang dilakukan siswa. b) prestasi akademik siswa yang setiap 

tahunnya mengalami penaikan dikarenakan pembinaan yang tersistem dan 

terarah. c) self control of dicipline.
98

  

Ketiga, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Annisa Nuraisyah Annas 

dengan judul Manajemen Peserta Didik Berbasis Kecerdasan Spiritual 

Pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen peserta 

didik berbasis kecerdasan spritual pendidikan Islam merupakan upaya yang 

dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan dalam mengatur suatu kegiatan 

agar peserta didiknya memiliki kecerdasan baik emosional, intelegency 

bahkan diharapkan mampu memiliki kecerdasan spritual. Karena pada 

dasarnya penanaman nilai karakter terhadap peserta didik adalah melalui 

sekolahnya. Dengan adanya manajemen tersebut diharapkan nantinya peserta 
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didik mampu bersaing dalam bidang ilmu pengetahuan serta memiliki 

akhlatul karimah yang baik yang dapat dicontoh oleh orang lain dan nantinya 

bisa menjadi panutan dari sesamanya bahkan ketika sudah terjun di dunia 

masyarakat. Guru merupakan komunikator, pemberi nasehat-nasehat, 

pemberi inspirasi dan dorongan. Juga membimbing peserta didik dalam sikap 

dan tingkah laku, agar memiliki karakter yang baik dan memiliki nilai-nilai 

moral yang berlandaskan kecerdasan spiritual.
99

   

Keempat, Penelitian yang dilaksanakan oleh Fery Diantoro yang 

berjudul Manajemen Peserta Didik dalam Pembinaan Perilaku Keagamaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen peserta didik merupakan 

upaya pengelolaan peserta didik mulai dari masuk sampai peserta didik 

menyelesaikan studi. Peserta didik harus dikelola dengan sebaik-baiknya 

karena menjadi inti dari pelaksanaan proses pembelajaran di madrasah. 

Madrasah menciptakan kegiatan untuk peserta didik dan sekaligus memberi 

fasilitas untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajarannya. Salah satu 

ruang lingkup kerja manajemen peserta didik adalah pembinaan peserta didik. 

Pembinaan peserta didik dapat berupa pembinaan perilaku keberagamaan, 

yang tujuannya untuk membentuk karakter peserta didik yang memiliki 

perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keberagamaan yang dapat 

ditampilkan dalam kehidupannya sehari-hari baik di lingkungan sekolah, 

keluarga maupun masyarakat. Hal ini untuk membekali, mengembangkan, 

memantabkan dan menyiapkan peserta didik untuk masa depannya yang lebih 

baik. Di MTs Al-Burhan bentuk-bentuk pembinaan keberagamaannya melalui 
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kegiatan orientasi peserta didik, pembiasaan ibadah, qiro’atul Qur’an, dauroh 

ilmiyah dan islamiyah, dan pembinaan kedisiplinan dan budi pekerti. 

Kesemua kegiatan itu dikelola untuk membina peserta didik dalam rangka 

memberikan bekal dan membentuk perilaku peserta didik yang benar-benar 

mencerminkan nilai-nilai keberagamaan. Pembinaan perilaku keberagamaan 

menjadi tanggungjawab seluruh komponen yang ada di madrasah dengan 

pengelolaannya di bawah koordinator wakil kepala madrasah bidang 

kesiswaan.
 100

 

Kelima, penelitian yang dilaksanakan oleh Arif Shaifudin & Wildan 

Nafi’i dengan judul Manajemen Peserta Didik Berbasis Pesantren Dalam 

Pembentukan Karakter (Studi Atas MA Salafiyah Mu‟adalah Pondok Tremas 

Pacitan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, manajemen peserta didik 

berbasis pesantren dalam pembentukan karakter di MA Salafiyah Mu’adalah 

menggunakan tiga langkah strategi, yaitu moral knowing, moral feeling, dan 

moral action, yang  dalam aplikasinya menggunakan empat fungsi 

manajemen; (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian: membentuk struktur 

organisasi melalui Tim Majelis Ma’arif. (3) Pelaksanaan: mencanangkan 

program-program, (4) Pengawasan. Faktor pendukung dan 

penghambatdigunakan analisis SWOT, ditemukan faktor pendukung: (a) 

motivasi kyai, ustadz, dan siswa yang menunjang, (b) iklim dan tradisi 

pesantren yang mendukung, (c) figurisasi kyai dan ustadz sebagai teladan 

konkrit, (d) program vokasional dengan media yang memadai, dan (e) 

komunikasi yang akrab antara lembaga dengan masyarakat. Faktor 
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penghambat: (a) Komponen pendidikan belum sinergis, (b) tradisi peantren 

dengan corak kesederhanaannya, (c) minimnya budaya kritis, (d) efektivitas 

kegiatan belum merata, (e) budaya negatif  dari luar.
101

 

Berdasarkan dari paparan kelima penelitian terdahulu sebagaimana di 

atas, dapat diketahui bahwa tesis ini memiliki persamaan dengan penelitian 

terdahulu sama-sama mengkaji tentang manajemen peserta didik. Namun 

posisi penulis dalam tesis ini lebih memfokuskan pada manajemen peserta 

didik berbasis religi dalam meningkatkan kedisiplinan di Madrasah 

Tsanawiyah Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati Tahun Pelajaran 

2020/2021. 

C. Kerangka Berpikir 

Setiap sekolah/madrasah memiliki peraturan dan tata tertib yang harus 

dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua peserta didik. Peraturan yang dibuat 

sekolah merupakan kebijakan sekolah yang tertulis dan berlaku sebagai 

standar untuk tingkah laku peserta didik sehingga peserta didik mengetahui 

batasan-batasan dalam bertingkah laku. Dalam disiplin terkandung pula 

ketaatan dan mematuhi segala peraturan dan tanggung jawab misalnya 

disiplin belajar. Dalam hal ini sikap patuh peserta didik ditunjukkan pada 

peraturan yang telah ditetapkan. Peserta didik yang disiplin belajar akan 

menunjukkan ketaatan terhadap kegiatan belajarnya serta taat kepada 

peraturan yang ada di sekolahnya. 

Disiplin akan membuat peserta didik memiliki kecakapan mengenai 

cara belajar yang baik, juga merupakan suatu proses ke arah pembentukan 
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watak yang baik, watak yang baik dalam diri peserta didik akan menciptakan 

suatu pribadi yang luhur. Oleh karena itu sebagai pendidik bertanggung 

jawab mengarahkan peserta didik ke perilaku yang positif, yaitu dengan 

menanamkan disiplin. Mendisiplinkan peserta didik bertujuan untuk 

membantu mereka menemukan diri, mengatasi, mencegah timbulnya masalah 

disiplin dan berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan bagi kegiatan 

belajar.
102

 

Peningkatkan kedisiplinan peserta didik dapat dilakukan melalui 

manajemen peserta didik yang meliputi empat kegiatan, yaitu: 1) perencanaan 

peserta didik, 2) penerimaan peserta didik baru, 3) pengelompokan peserta 

didik, dan 4) pembinaan disiplin peserta didik. Perencanaan perserta didik 

dimulai dari kegiatan menyusun perkiraan, merumuskan tujuan, merumuskan 

kebijakan, menyusun program dan tahapan-tahapannya, menentukan 

pembiayaan dan menetapkan sasaran. Kemudian pada tahap penerimaan 

peserta didik baru, kepala madrasah merumuskan kebijakan penerimaan 

peserta didik baru, sistem penerimaan peserta didik baru, kriteria penerimaan 

peserta didik baru, prosedur penerimaan peserta didik baru, dan problem-

problem penerimaan peserta didik baru. Sedangkan pengelompokan peserta 

didik dilakukan dengan pengelompokan berdasarkan kemampuan dan 

pengelompokan berdasarkan setting kelas. 

Disiplin sekolah apabila diterapkan dengan baik, konsisten dan 

konsekuen akan berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku peserta didik. 

Di sekolah seorang peserta didik berinteraksi dengan para guru yang 
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mendidik dan mengajarnya. Sikap, teladan, perbuatan dan perkataan para 

guru yang dilihat dan didengar serta dianggap baik oleh peserta didik dapat 

meresap masuk kedalam hati sanubarinya. Sikap dan perilaku yang 

ditampilkan guru tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya 

pendisiplinan peserta didik di sekolah.  

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya program umum 

namun juga program-program keagamaan. Program keagamaan ini 

dilaksanakan supaya nilai-nilai agama baik keimanan, ibadah dan akhlak 

dapat tertanam di diri siswa sehingga kedisiplinan siswa dapat ditingkatkan.  

Secara lebih jelas dapat dilihat pada bagan kerangka berpikir berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka berpikir 
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