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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pengertian Disiplin Dan Penanaman Nilai Kedisiplinan 

2.1.1 Pengertian Disiplin  

Disiplin berasal dari kata yang sama dengan “disciple”, yakni 

seorang yang belajar secara suka rela mengikuti seorang pemimpin. 

(Hurlock, 2014: 82) 

Disiplin merupakan salah satu bentuk berkarakternya siswa. 

Berkarakter merupakan orang yang memiliki nilai jujur, toleransi, kerja 

keras, kreatif, mandiri, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, persahabatan atau komunikatif, cinta damai, 

peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. (Minarso, 2015: 

5) 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, disiplin adalah sebagai suatu 

tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan 

kelompok. (Djamarah, 2013: 23) Sedangkan menurut Subari 

menegaskan bahwa disiplin adalah penuturan terhadap suatu peraturan 

dengan kesadaran sendiri untuk terciptanya tujuan peraturan itu. 

(Subari, 1994: 164) 

Bohar Soeharto menyebutkan tiga hal mengenai disiplin, yakni 

disiplin sebagai latihan, disiplin sebagai hukuman, dan disiplin sebagai 

alat pendidikan.  
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a) Disiplin sebagai latihan untuk menuruti kemamuan seseorang. Jika 

dikatakan “melatih untuk menurut” berarti jika seseorang memberi 

perintah, orang lain akan menuruti perintah itu.  

b) Disiplin sebagai hukuman. Bila seseorang berbuat salah, harus 

dihukum. Hukuman itu sebagai upaya mengeluarkan yang jelek 

dalam diri orang itu sehingga menjadi baik.  

c) Disiplin sebagai alat untuk mendidik. Seorang anak memiliki potensi 

untuk berkembang melalui interaksi dengan lingkungan untuk 

mencapai tujuan realisasi dirinya. (Soeharto, 2004: 10-11) 

Disiplin diharapkan mampu mendidik anak untuk berperilaku 

sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial mereka, disiplin 

harus mempunyai empat unsur pokok yaitu :  

a) Peraturan sebagai pedoman perilaku  

b) Konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan 

untuk mengajarkan dan memaksakannya  

c) Hukuman untuk pelanggaran peraturan  

d) Penghargaan untuk perilaku yang baik yang sejalan dengan 

peraturan yang berlaku. (Hurlock, 2014: 84) 

Indikasi perilaku kedisiplinan adalah suatu syarat yang harus 

dipenuhi seseorang untuk dapat dikategorikan mempunyai perilaku 

disiplin. Indikasi tersebut antara lain. 
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a) Ketaatan terhadap aturan 

Peraturan merupakan suatu pola yang ditetapkan untuk tingkah 

laku. Pola tersebut dapat ditetapkan oleh orang tua, guru, pengurus 

atau teman bermain. Tujuannya adalah untuk membekali dengan 

pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. Dalam hal 

ini peraturan sekolah misalnya, peraturan mengatakan pada anak 

apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan. 

b) Kepedulian terhadap lingkungan 

Pembinaan dan pembentukan disiplin ditentukan oleh keadaan 

lingkungannya. Keadaan suatu lingkungan dalam hal ini adalah ada 

atau tidaknya sarana-sarana yang diperlukan bagi kelancaran proses 

belajar mengajar di tempat tersebut dan menjaga kebersihan dan 

keindahahn lingkungan dimana mereka berada. 

c) Partisipasi dalam proses belajar mengajar. 

Partisipasi disiplin juga berupa perilaku yang ditunjukkan seseorang 

yang keterlibatannya pada proses belajar mengajar. Hal ini dapat 

berupa absen dan datang dalam setiap kegiatan tepat pada 

waktunya, bertanya dan menjawab pertanyaan guru. 

d) Kepatuhan menjauhi larangan  

Pada sebuah peraturan juga terdapat larangan-larangan  yang harus 

dipatuhi. Dalam hal ini larangan yang ditetapkan bertujuan untuk 

membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Seperti 
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laramgan untuk tidak membawa benda-benda elektronik seperti 

handphone, radio dan lain-lain. (Rahman, 2011:25) 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa disiplin 

adalah perilaku untuk taat kepada aturan atau tata tertib yang berlaku 

atas dorongan dari dalam diri seseorang untuk menjadi manusia yang 

baik dan terpuji. Adanya hukuman yang diberikan bagi yang melanggar 

ketentuan ynag berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, 

mengendalikankan dan memperbaiki tingkah laku. 

2.1.2 Pengertian Penanaman Nilai Kedisiplinan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penanaman diartikan 

proses, cara, perbuatan, menanam, menanami, atau menanamkan. (Tim 

Redaksi, 2008: 1435) Jadi penanaman merupakan proses menuju 

perbaikan atau kemajuan kebiasaan. 

Nilai adalah patokan normative yang mempengaruhi manusia 

dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternative. 

Penekanan utama definisi ini pada faktor eksternal yang mempengaruhi 

prilaku manusia. Pendekatan yang melandasi definisi ini adalah 

pendekatan sosiolgis. (Muliadi, 2006: 3) 

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin. disiplin adalah perilaku 

untuk taat kepada aturan atau tata tertib yang berlaku atas dorongan dari 

dalam diri seseorang untuk menjadi manusia yang baik dan terpuji. 

Adanya hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan ynag 
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berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikankan dan 

memperbaiki tingkah laku. 

Penanaman nilai kedisiplinan menurut penulis dapat disimpulkan 

sebaga nilai-nilai ketataan atau disiplin yang ditanamkan kepada suatu 

individu melalui suatu kegiatan agar individu tersebut menaati tata 

tertib atau aturan yang berlaku. 

.  

2.2 Tujuan Disiplin 

Ada beberapa pendapat para ahli tentang tujuan dari disiplin. Bernhard  

(Shoehib, 1998: 3) menyatakan bahwa tujuan disiplin diri adalah 

mengupayakan pengembangan minat anak dan mengembangkan anak 

menjadi manusia yang baik, yang akan menjadi sahabat, tetangga, dan warga 

Negara yang baik.  

Elizabeth B.Hurlock (2014: 82) mengatakan bahwa tujuan seluruh 

disiplin adalah “untuk membentuk perilaku sedemikian rupa hingga ia akan 

sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya, tempat 

individu itu diidentifikasi.”  sedangkan tujuan disiplin menurut administrasi 

pendidikan ikip malang menuliskan tujuan disiplin sebagai berikut: 

a. membantu anak untuk menjadi matang pribadinya dan 

mengembangkannya dari sifat-sifat ketergantungan menuju tidak 

ketergantungan, sehingga ia mampu berdiri sendiri atas tanggung jawab 

sendiri. 

b. Membantu anak untuk mampu mengatasi, mencegah timbulnya problem-

problem disiplin, dan berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan 
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dalam kegiatan belajar mengajar, dimana mereka senantiasa mentaati 

segala peraturan yang telah ditetapkan, dengan demikian diharapkan 

disiplin dapat merupakan bantuan kepada siswa agar mereka mampu 

berdiri sendiri. (TIM dosen adminidtrasi pendidikan malang FIP IKIP 

Malang, 1989: 108-109) 

Berdasarkan beberapa definisi tujuan disiplin diatas dapat penulis 

simpulkan bahwatu juan dari disiplin Adalah untuk kepentingan setiap 

individu itu sendiri agar hidup Dengan aman dan dapat diterima didalam 

lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial. 

 

2.3 Fungsi Disiplin 

 Menurut Tulus Tu`us(2004: 38-43) ada lima fungsi disiplin, lima 

fungsi tersebut adalah:  

a) Menata Kehidupan Bersama  

Disiplin berfungsi untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu 

menghargai orang lain dengan cara menaatidan mematuhi peraturan yang 

berlaku. Ketaatan dan kepatuhan itu membatasi dirinya merugikan pihak 

lain, tetapi hubungan dengan sesama menjadibaik dan lancar. jadi fungsi 

disiplin adalah mengatur tata kehidupan manusia dalam kelompok 

tertentu..  

b) Membangun Kepribadian  

Kepribadian adalah keseluruhan sifat, tingkah laku dan pola hidup 

seseorang yang tercermin dalam penampilan, perkataan dan perbuatan 

sehari-hari. Lingkungan yang disiplin baik, sangat berpengaruh terhadap 
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kepribadian seseorang. Apalagi seorang siswa yang sedang tumbuh 

kepribadiannya, tentu lingkungan sekolah yang tertib, teratur, tenang, 

tentram, sangat berperan dalam bangun kepribadian yang baik.  

c) Melatih Kepribadian  

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak 

terbentuk serta merta dalam waktu singkat. Namun, terbentuk melalui 

suatu proses yang membutuhkan waktu panjang. Salah satu proses untuk 

membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui latihan.  

Kepribadian yang tertib, teratu, taat, patuh, perlu dibiasakan dan 

dilatih. Pola hidup seperti itu musthil dapat terbentuk begitu saja. Hal itu 

memerlukan waktu. Perlu adanya latihan, pembiasaan diri, mencoba, 

berusaha dengan gigih, bahkan dengan gamblengan dan tempaan keras. 

d) Pemaksaan  

Disiplin adalah sikap mental yang mengandung kerelaan mamatuhi 

semua ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan 

tugas dan tanggung jawa. Faktor yang mendorong terbentuknya 

kedisiplinan, yaitu dorongan dari dalam (terdiri dari pengalaman, 

kesadaran, dan kemauan untuk berbuat disiplin) dan dorongan dari luar 

(perintah, larangan, pengawasan, pujian, ancaman, ganjaran) 

Dari pendapat itu, disiplin 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.  
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Sebaliknya, disiplin dapat pula terjadi karena adanya pemaksaan dan 

tekanan dari luar. Misalnya, ketika seorang siswa yang kurang disiplin 

masuk ke satu sekolah yang kedisiplinan baik, terpaksa harus menaati dan 

mematuhi tat tertib yang ada di sekolah tersebut. dikatakan terpaksa, 

karena melakukannya bukan karena kesadaran diri, akan memberi 

pengaruh kurang baik. Anak akan stres, merasa kurang bebas dan mandiri, 

terpaksa dan hanya memenuhi keinginan pihak laian.   

Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang untuk 

mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan itu. Memang 

disiplin seperti ini masih dangkal. Akan tetapi, dengan pendampingan 

guru-guru, pemaksaan, pembiasaan dan latihan disiplin seperti itu dapat 

menyadarkan siswa bahwa disiplin itu penting baginya. Dari mula-mula 

karena paksaan, kini dilakukan karena kesadaran diri., menyentuh 

kalbunya, merasakan sebagai kebutuhan dan kebiasaan. Diharapkan juga, 

disiplin ini meningkat menjadi kebiasaan, berfikir baik, positif, bermakna, 

memandang jauh kedepan. Disiplin bukan hanya soal mengikuti dan 

menaati aturan, melainkan sudah meningkat menjadi disiplin berfikir yang 

mengatur dan mempengaruhi seluruh aspek hidupnya. 

e) Hukuman  

Hukuman sangat penting karena dapat memberi dorongan dan 

kekuatan bagi seseorang untuk menaati dan mematuhinya. Tanpa ancaman 

hukuman atau sanksi, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat diperlemah.  
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2.4 Unsur-unsur Disiplin   

Disiplin diharapkan mampu mendidik siswa untuk berperilaku sesuai 

dengan standar yang ditetapkan kelompok social (sekolah) mereka, ia harus 

mempunyai empat unsur pokok, apapun cara mendisiplin yang digunakan 

,yaitu: peraturan sebagai pedoman perilaku, konsistensi dalam peraturan 

tersebut dan dalam cara yang digunakan untuk mengajarkan dan 

memaksannya, hukuman untuk pelanggaran peraturan, dan penghargaan 

untuk perilaku yang sejalan dengan peraturan yang berlaku. (Hurlock, 2014: 

84) 

a. Peraturan 

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Peraturan 

mempunyai dua fungsi yang sangat penting dalam membantu anak dalam 

menjadi makhluk bermoral. Pertama, peraturan mempunyai nilai 

pendidikan, sebab peraturan memperkenalkan pada anak perilaku yang 

disetujui anggota kelompok tersebut. Kedua, peraturam membantu 

mengekang perilaku yang tidak diinginkan. (Hurlock, 2014: 84) peraturan 

dalam unsur-unsur disiplin meliputi tiga hal, yaitu perbuatan yang harus 

dilarang, sanksi yang diberikan harus menjadi tanggung jawab pelanggar, 

dan prosedur penyampaian peraturan. 

b. Hukuman 

Hukuman berasal dari kata kerja Latin yaitu, punier dan berarti 

menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena suatu kesalahan, 

perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan. (Hurlock, 



 

17 

 

2014: 86)  Menurut Kazdin yang diikuti oleh Elliot, ada dua aspek dalam 

hukuman, yaitu: sesuatu yang tidak menyenangkan (aversive) dan sesuatu 

yang menyenangkan (positif). dari segi bentuknya, terdiri dari dua, yaitu: 

1) Time out adalah sebuah bentuk hukuman dimana seseorang akan 

kehilangan sesuatu yang disukai atau disenangi sampai pada waktu 

tertentu. 

2) Respons costa dalah sebuah bentuk hukuman dimana seseorang akan 

kehilangan sebuah reinforcemen positif jika melakukan perilaku yang 

tidak diinginkan . (Baharuddin dan Wahyuni, 2007: 74-75) 

Adapun pokok-pokok hukuman yang baik adalah sebagai berikut: 

1) Hukuman harus disesuaikan dengan pelanggaran, dan harus mengikuti 

pelanggaran sedini mungkin sehingga anak akan mengasosiasikan 

keduanya. 

2) Hukuman yang diberikan harus konsisten sehingga anak itu mengetahui 

bahwa kapan saja suatu peraturan dilanggar, hukuman itu tidak dapat 

dihindarkan. 

3) Apapun bentuk hukuman yang diberikan, sifatnya harus impersonal 

sehingga anak itu tidak akan menginterpretasikannya sebagai 

“kejahatan” si pemberi hukuman. 

4) Hukuman harus konstruktif sehingga memberi motivasi untuk yang 

disetujui secara social dimasa mendatang.  
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5) Suatu penjelasan mengenai alasan mengapa hukuman diberikan harus 

menyertai hukuman agar anak itu akan melihatnya sebagai adil dan 

benar. 

6) Hukuman harus mengarah kepembentukan hati nurani untuk menjamin 

pengendalian perilaku diri di dalam masa mendatang. 

7) Hukuman tidak boleh membuat anak merasa terhina atau menimbul kan 

rasa permusuhan. (Hurlock, 2014: 89) 

Hukuman yang mendidik adalah hukuman yang menyadarkan pihak 

yang bersalah, bahwa hal yang baru saja terjadi hendaknya tidak diulangi. 

hukuman haruslah dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

perbuatan yang melanggar batasan-batasan yang ditetapkan. hukuman 

tidak harus selalu menyakitkan, dan jangan dijadikan sebagai luapan 

kemarahan atau penyaluran emosi dari sipenghukum. jika harus 

memberikan hukuman, hukumlah anak sesuai dengan tingkat pemahaman 

anak tentang hukuman tersebut. 

c. Penghargaan  

Penghargaan (reinforcement) didefinisikan sebagai sebuah konsekuen 

yang menguatkan tingkah laku. Tidak semua hadiah yang diberikan 

kepada seseorang dapat menjadi reinforce bagi perilaku yang diinginkan. 

Oleh karena itu agar sebuah hadiah (reinforcement) yang diberikan kepada 

seseorang untuk meningkatkan perilakunya yang sesuai, maka perlu 

memahami jenis-jenis hadiah yang disukai atau diperlukan oleh orang 
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yang akan diberi hadiah. (Baharuddin dan Wahyuni, 2007: 71) 

Penghargaan dilihat dari jenisnya dibagi menjadi dua,yaitu: 

1) Primera dalah penghargaan berupa kebutuhan dasar manusia. Seperti 

makanan, air dan lain sebagainnya. 

2) Sekunder adalah penghargaan yang diasosiasikan dengan penghargaan 

primer. (Baharuddin dan Wahyuni, 2007: 72) 

Penghargaan dilihat daris egi bentuknya dibagi Menjadi dua, yaitu: 

1) Positif adalah konsekuen yang diberikan untuk menguatkan atau 

meningkatkan perilaku seperti hadiah, pujian, kelulusan dan lain 

sebagainya. 

2) Negatif adalah menarik diri dari situasi yang tidak menyenangkan untuk 

menguatkan tingkah laku. (Baharuddin dan Wahyuni, 2007: 72) 

Pemberian penghargaan dilihat dari segi waktu adalah Sebagai 

berikut: 

1) Fixed Ratio (FR) adalah salah satu skedul pemberian penghargaan 

ketika penghargaan diberikan setelah sejumlah tingkah laku. 

2) Variabel-Ratio (VR) adalah sejumlah perilaku yang dibutuhkan untuk 

berbagai macam penghargaan dari Penghargaan satu ke penghargaan 

yang lain. 

3) FixedInternal (FI), yang diberikan  ketika seseorang menunjukkan 

perilaku yang diinginkan pada waktu tertentu. 
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4) VariabelInternal (VI), yaitu penghargaan yang diberikan tergantung 

pada waktu dan sebuah respons, tetapi antara waktu dan penghargaan 

bermacam macam. (Baharuddin dan Wahyuni, 2007: 73-74) 

d. Konsistensi 

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Ia tidak sama 

dengan ketetapan, yang berarti tidak adanya perubahan. Sebaliknya, 

artinya adalah kecenderungan menuju kesamaan. Hurlock, 2014: 91) 

Dalam memberikan hukuman ataupun penghargaan harus konsisten, 

artinya apabila suatu ketika seorang individu menyalahi aturan maka ia 

harus dihukum, dan bila melakukan suatu kebaikan maka haru smendapat 

penghargaan.  

Konsistensi dalam disiplin mempunyai tiga fungsi, yaitu: 

1)  Mempunyai nilai mendidik yang besar 

2)  Mempunyai nilai motivasi yang  kuat 

3) Mempertinggi penghargaan terhadap peraturan dan orang yang 

berkuasa. Hurlock, 2014: 91-92) 

 

2.5 Macam-macam disiplin 

Macam-macam disiplin menurut Tulus Tu`us ( 2004: 44-46) yaitu: 

a. Disiplin Otoritarian  

Dalam disiplin otoritarian, peraturan dibuat sangat ketat dan rinci. 

disiplin otoritarian selalu berarti pengendalian tingkah laku berdasarkan 

tekanan, dorongan, pemaksanaan dari luar diri seseorang. Hukuman dan 
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ancaman kerapkali dipakai untuk memaksa, menekan, mendorong 

seseorang mematuhi dan menaati peraturan.  

b. Disiplin Permisif  

Dalam disiplin ini seseorang dibiarkan bertindak menurut 

keinginannya. Kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri 

dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambilnya itu. Dampak 

teknik permisif ini berupa kebingungan dan kemimbangan. Penyebabnya 

karena tidak tahu mana yang tidak dilarang dan mana yang dilarang. Atau 

bahkan menjadi takut, cemas, dan dapat juga menjadi agresif serta liar 

tanpa kendali.  

c. Disiplin Demokratis  

Pendekatan disiplin demokratis dilakukan dengan memberi 

penjelasaan, diskusi dan penalaran untuk membantu anak memahami 

mengapa diharapkan mematuhi dan menaati peraturan yang ada. Teknik 

ini lebih menekankan aspek edukatif bukan aspek hukuman. Sanksi atau 

hukuman dapat diberikan kepada yang menolak dan melanggar tata tertib. 

Akan tetapi, hukuman dimasudkan sebagai upaya menyadarkan, 

mengoreksi dan mendidik.  

Didiplin inilah yang sesuai dengan realita di lapangan yaitu di SMA 

Negeri 1 Bungku Selatan yang di jadikan aturan atau tata tertib untuk di 

implikasikan. 

 Selain macam-macam disiplin yang telah di jelaskan diatas, berikut ini 

macam-macam disiplin yang lain, yakni : 
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a. Disiplin menggunakan waktu. 

Disiplin waktu merupakan menggunakan dan membagi waktu dengan 

baik. Karena waktu sangat berharga dan merupakan salah satu kunci 

kesusksesan dengan membagi waktu sebaik mungkin.  

b. Disiplin dalam Beribadah  

Disiplin Ibadah ialah disiplin yang dilaksanaakan oleh umat 

manusia kususnya umat islam untuk mejalankan atau mengamalkan ibadat 

manusia, hakekatnya kembali pada pemiliknya dan tergantung kepada 

niatnya. (Al Khuli, 1989: 9) 

 

2.6 Disiplin Dalam Beribadah 

Disiplin merupakan suatu yang berkenaan dengan pengendalian diri 

seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Peraturan dimaksud dapat 

ditetapkan dari luar. (Arikunto, 2013: 114) Sedangkan ibadah menurut ulama’ 

Fikih adalah: Segala kepatuhan yang dilakukan untuk mencapai rida Allah, 

dengan mengharapkan pahala-Nya di akhirat. Dan Menurut jumhur ulama 

Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan 

yang diridlai- Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang- 

terangan maupun diam- diam. (Saleh, 2008: 5) 

Disiplin Ibadah ialah disiplin yang dilaksanaakan oleh umat manusia 

kususnya umat islam untuk mejalankan atau mengamalkan ibadat manusia, 

hakekatnya kembali pada pemiliknya dan tergantung kepada niatnya. (Al 

Khuli, 1989: 9) 



 

23 

 

Dalam Islam segala aktifitas dimulai dari bangun tidur hingga tidur 

kembali dapat digolongkan dalam ibadah jika dilakukan dengan niat karena 

Allah Ta'ala. maksudnya adalah segala apa yang kita lakukan pada dasarnya 

bisa bernilai ibadah. 

Terdapat beberapa ibadah khusus yang sudah ditentukan tata cara dan 

waktunya. Ibadah seperti itu disebut dengan ibadah mahdhah seperti halnya 

shalat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Qur'an, dan berdzikir. Beberapa 

ibadah tersebut  bagi setiap muslim harus dilakukan dengan disiplin, baik dari 

segi waktu dan ketentuan-ketentuan dari ibadah yang dikerjakan. seperti 

halnya shalat.Karena itu setiap diri muslim harus berusaha sekuat tenaga 

untuk menjaga diri agar tidak melalaikan ibadah mahdhah, apalagi ibadah 

yang wajib seperti shalat lima waktu setiap harinya. (Indarmawan, 2014: 3) 

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

disiplin dalam beribadah adalah bentuk dari ketaatan dalam melaksanakan 

perintah Allah SWT. sesuai dengan syariat islam untuk memperoleh ridho-

Nya. Penulis mengkhususkan disiplin dalam beribadah pada shalat  

berjama`ah terutama pada shalat dzuhur berjama`ah. 

 

2.7 Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Disiplin Beribadah. 

Terbentuknya disiplin diri sebagai tingkah laku yang berpola dan teratur 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu intern dan ekstern yaitu sebagai berikut:  

a. Faktor Intern  

Faktor ini adalah berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang 

mampu memberi dorongan untuk bersikap disiplin dengan baik, tanpa 
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dorongan dari luar atau orang lain. Individu mampu membiasakan 

berdisiplin terus menerus dan sanggup mengerjakan sesuatu dengan segala 

senang hati. Adapun faktor-faktor dalam diri individu meliputi:  

1) Faktor Fisik  

Individu yang sehat secara fisik atau biologis akan dapat 

menunaikan tugastugas yang ada dengan baik. Dengan penuh vitalis 

dan ketenangan. Ia mampu mengatur waktu untuk mengikuti berbagai 

cara atau aktifitas secara seimbang dan lancar. Dalam situasi semacam 

ini kesadaran pribadi yang bersangkutan tidak akan terganggu, sehingga 

ia akan menaati norma-norma atau peraturan yang ada secara 

bertanggung jawab.  

2) Faktor Psikis 

Keadaan fisik seseorang mempunyai kaitan erat dengan keadaan 

batin atau psikis seseorang tersebut. Karena hanya orang-orang yang 

normal secara psikis atau mental yang dapat meghayati norma-norma 

yang ada dalam masyarakat dan keluarga. Disamping itu, terdapat 

beberapa sifat atau sikap yang menjadi penghalang usaha pembentukan 

perilaku disiplin dalam diri individu. Seperti sifat perfeksionisme, 

persaan sedih, perasaan rendah diri atau inferior. 

b. Faktor Ekstern  

Faktor yang berasal dari luar diri pribadi yang mampu memberi 

dorongan untuk berdisiplin antara lain:  
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1) Teman 

 Dalam menjalankan aktivitas-aktivitas agama, beribadah dan 

sebagainya, biasanya santri itu sangat dipengaruhi oleh teman-

temannya, misalnya santri yang ikut dalam kelompok yang rajin sholat 

berjama’ah di masjid awal waktu maka ia akan ingin mengorbankan 

sebagian keyakinannya demi untuk mengikuti kebiasaan teman 

sebayanya.  

2) Lingkungan Keluarga 

 Keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam pembentukan 

pribadi anak dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan 

menentukan perkembangan seorang anak di kemudian hari. Karena 

pada umumnya dari faktor keturunan atau sifat dasar seorang anak 

(santri) adalah selalu meniru atau mencontoh pada sikap dan perilaku 

orang tuanya. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhori dan Muslim Nabi 

Muhammad SAW bersabda:  
� ُه َاكَن يَُقْولُ  اَل َرُسْوُل ِهللا صىل هللا �ليه وسمل َماِمْن  َعْن ��ِيب ُهَرْ-َرَة؛ ��ن

َساِنه اِنهِ  َويَُمّجِ َ َداِنِه َويُنَّرصِ �ََىل الِْفْطَرِة ف�tَبََواهُ  ق ُهيَّوِ ال�يُْوَ.ُ
2
  .َمْولُْوٍدا

Artinya: “Hadis riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Setiap anak 

yang lahir dalam keadaan suci (fitrah) hingga ia dapat 

merubah lisannya, maka orang tualah yang menjadikan 

yahudi, nasrani atau majusi”. (H.R. Bukhori dan Muslim).  

 

 Keluarga yang baik adalah keluarga yang mengahayati dan 

menerapkan normanorma moral dan agama yang dianutnya secara baik. 

Sikap ini antara lain tampak dalam kesadaran akan pengahyatan norma-

norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini orang tua memegang 
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peranan penting bagi perkembangan disiplin dari anggota-anggota 

dalam keluarga.  

3) Lingkungan sekolah (pondok) 

 Seorang guru atau Ustazd yang ada di sekolah (pondok), membawa 

seluruh unsur kepribadiannya, agamanya, akhlaknya, pemikirannya, 

sikapnya dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Penampilan Ustazd, 

pakaiannya, cara bicara, bergaul bahkan emosi dan keadaan jiwanya 

bahkan ideologi dan paham yang dianut akan terbawa tanpa sengaja 

ketika berhadapan dengan siswa (santri). Seluruhnya itu akan terserap 

oleh siswa tanpa disadari oleh Ustazd. Alangkah indahnya Ustazd atau 

guru tersebut mempunyai sikap disiplin sehingga Santri kagum dan 

mampu meniru perilaku Ustazdnya.  

4) Lingkungan Masyarakat  

Masyarakat sebagai suatu lingkungan yang lebih luas dari pada 

keluarga dan sekolah yang juga turut menentukan berhasil tidaknya 

pembinaan dan pendidikan disiplin diri. Suatu keadaan tertentu dalam 

masyarakat dapat menghambat atau memperlancar terbentuknya 

kualitas hidup tersebut. (Unaradjan, 2013: 27-32) 

Sedangkan menurut Madjid (1997: 88) diantara faktor-faktor yang 

mempengaruhi disiplin adalah :  

a. Taqwa kepada Allah atau keinsyafan yang mendalam akan makna 

keTuhan-an Yang Maha Esa. Seseorang yang mempunyai komitmen 

terhadap keimanannya kepada Allah akan selalu berbuat sesuai dengan 
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norma dan aturan yang diyakini kebenarannya. Karena ia sadar bahwa 

Allah akan selalu menyertai dimanapun ia berada. Kesadaran itu akan 

membimbing kepada perilaku yang baik yaitu akhlakul karimah. 

(Madjid,1997: 88) 

Keabsahan tatanan atau aturan Ketika suatu tatanan dirasakan oleh 

masyarakat sebagai tatanan tidak adil yang berarti tidak absah, maka sulit 

sekali diharapkan kepatuhan mereka dengan sendirinya sulit terjadi 

perilaku yang disiplin. Jika faktor di atas telah terpenuhi dan ditunjang 

dengan sarana yang baik, maka kedisiplinan dari individu akan timbul 

dengan baik. Sarana-sarana pendisplinan yang baik menurut Michael 

Fucoult (Hardiyanto,1997:  93) meliputi:  

1) Pengawasan hierarkis atau suatu mekanisme yang tidak dapat dilihat 

oleh pihak yang dipantau.  

2) Normalisasi, suatu normalisasi hukuman di dalam inti disiplin. Istilah 

yang dipakai untuk menyebut hukuman disiplin adalah sanksi. 

Hukuman disiplin ini dimengerti sebagai suatu yang dapat membuat 

anak-anak merasakan pelanggaran yang telah dibuatnya.  

3) Pengujian, Pengujian merupakan paduan dari tehnik pengawasan 

hierarkis dan normalisasi. Pengujian merupakan pemantauan 

normalitatif yang mampu mengklasifikasikan menentukan mutu dan 

menghukum yang dipanatu. 

Selain memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya sikap 

disiplin dalam beribadah diperlukan metode yang tepat. Dengan metode 
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penerapan disiplin dalam beribadah yang tepat, maka individu tidak merasa 

diperintah dan dipaksa untuk melaksanakan suatu hukum atau tatanan. 

 

2.8 Proses Penanaman Disiplin Beribadah 

Proses pendisiplinan individu menjadi kunci yang menunjukan karakter 

masyarakat modern. Pendisiplinan bukanlah semata-mata mengutamakan 

hukuman fisik saja, melainkan ini adalah proses untuk mengubah diri 

individu agar dapat bertindak sesuai “harapan” masyarakat. (Nanang Martono, 

2014) 

Adapun langkah-lamgkah dalam menanamkan kedisiplinan yaitu: 

a. Keteladanan 

Teladan disini merupan sebuah percontohan yang memberikan ajaran 

yang efektif. teladan bisa didapatkan dari apa yag didengar, dan apa yang 

dilihat, hal itu merupakan perbuatan yang akan dilakukan oleh anak 

sebagai teladan mereka. 

b. Pembiasaan 

Dalam hal ini juga membutuhkan arah pembiasaan dengan 

memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa 

merupakan cara efektif untuk mengendalikan hawa nafsu dan bentuk 

disiplim diri. Oleh karena itu, orang yang beriman akan berusaha 

menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang baik. Lalu mulailah 

semua aktifitas dengan berdoa, maka Tuhan akan memperlancar semua 

usaha. 
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c. Dipaksa 

Kemampuan guru untuk memberikan arahan atau penekanan dipaksa 

merupakan salah satu cara untuk siswa agar mereka selalu ditekan 

diarahkan ke hal-hal yang baik. Perlu penekanan dalam lingkungan 

sekolah agar terbangun dan terbentuknya siswa yang baik dan disiplin. 

Dengan adanya teguran dan dipaksa berbuat perbuatan baik dan tidak 

melanggar aturan siswa pasti akan terbiasa merubah perlakukan buruk 

hingga mau memperbaiki walau dipaksa, dan ini perlu di berikannya 

konsekuensi oleh guru jika mereka melakukan pelanggaran. 

d. Terpaksa 

Terpaksa adalah sadar diri bahwa itu dipaksa pastinya mereka akan 

merasa terpaksa dan akan melakukan apa yang sudah di perintahkan, hal 

itu akan membuat pemikiran siswa takut dengan perbuatan yang jauh dari 

kedisiplinan, dan pastinya mereka akan lebih berhati-hati ketika bersikap 

dan berperilaku. Terpaksa merupakan tekanan yang muncul dari diri yang 

mendorong untuk melakukan hal yang tidak diingnkan. 

e. Terbiasa 

Terbiasa merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh manusia, 

perlu kesabaran untuk mengrahkan seseorang untuk melakukan kebiasaan 

yang baik, perlu adanaya penekanan untuk manusia itu sendiri dalam 

melakukan sesuatu. Maka sikap terbiasa melakukan sesuatu dengan baik 

ini akan membangun sebuah karakter yang dapat di contoh oleh semua 

siswa. (Imamuddin A, 2018: 21-46) 
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Selain langkah-langkah diatas, berikut adalah langkah-lamgkah dalam 

menanamkan kedisiplinan ibadah 

a) Dengan membiasakan murid membaca asmaul husna, membaca Al-

Qur`ān, do’a dan bersalawat sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. 

b) Dengan mengadakan ekstrakurikuler shalat berjama’ah yang diikuti oleh 

kelas 1, 2, 3, dan 4 pada waktu shalat ashar kecuali untuk murid yang 

berhalangan seperti terkena haid. 

c) Dengan mengadakan pengajian bulanan dan setiap datangnya Peringatan 

Hari Besar Islam (PHBI) yang diikuti oleh semua murid madrasah, kecuali 

bagi murid yang berhalangan hadir. Ibadah yang ada pada ekstrakurikuler 

pengajian bulanan adalah berzikir dan ta’lim. 

d) dengan membagikan buku Kegiatan ibadah shalat Santri (KISS), Kegiatan 

Ba’da Magrib (KBM) dan Pembiasaan Akhlaq Santri (PAS) sebagai 

penugasan dan pengontrol disiplin ibadah murid saat berada di luar 

lingkungan madrāsah. (Indarmawan, 2014: 21) 

Referensi diatas penulis dapatkan dari hasil penelitian Arvian 

Indarmawan yang melakukan penelitiannya di tingkat sekolah dasar dan 

penulis berkesimpulan bahwa langkah-lamgkah dalam menanamkan 

kedisiplinan ibadah tersebut layak atau dapat diterapkan di sekolah tingkat 

menengah. 
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2.9 Nilai-Nilai Kedisiplinan Yang Tertanam Melalui Pembiasaan Shalat 

Dzuhur Berjamaah 

Shalat berasal dari kata sholla sholattan yang berarti doa atau 

permohonan berkah, doa dan orientasi kebaikan. Menurut istilah (ahli fikih) 

shalat sebagai sekumpulan bacaan (ucapan), dan tingkah laku yang dibuka 

dengan takbit dan ditutup dengan salam disertai dengan persyaratan-

persyaratan yang khusus. (Muhammad Sholikhin, 2011: 5-6) 

Shalat dzuhur ialah shalat yang dikerjakan bila matahari sudah 

tergelincir; atau oleh ulama lain diartikan condong ke Barat; hingga bayang-

bayang seseorang sama dengan tingginya atau saat bayang-bayang suatu 

benda sama panjangnya dengan benda tersebut. (Amri, 2014: 211) 

Shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan secara bersama-sama. 

Shalat dapat disebut shalat jamaah jika dilakukan paling sedikit oleh dua 

orang, yaitu terdiri dari satu imam dan satu makmum. (Zamani, 2016: 119) 

Shalat dzuhur berjamaah adalah shalat yang  dilaksanakan bersama-sama 

paling sedikit dua orang, yang satu menjadi iman dan yang lain menjadi 

makmun, yang dilaksanakan pada saat tergelincirnya matahari dari 

petengahan langit. 

Nilai-nilai kedisiplinan yang tertanam dalam proses menjalankan ibadah 

shalat antara lain:  

a) Disiplin dalam kebersihan. Sebelum shalat setiap muslim disyaratkan 

melakuakan wudhu. Berwudhu sebelum shalat merupakan sarana melatih 

kedisiplinan dan kebersihan.  
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b) Disiplin dalam waktu. Shalat mengajarkan kita menghargai waktu. Ini 

karena shalat harus dilakukan tepat pada waktunya. Jika disiplin waktu ini 

diterapkan, kita akan membuang jauh-jauh budaya telat sekolah.   

c) Disiplin dalam mengerjakan aturan. Dalam shalat ada aturanaturan tertentu 

yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar tidak sah 

shalatnya. Aturan shalat berupa rukun, sunah, makruh atau hal-hal yang 

membatalkan shalat. Jika disiplin terhadap aturan ini dilaksanakan niscaya 

akan tercipta masyarakat yang tertata rapi.  

d) Latihan kepemimpinan. Dalam shalat berjamaah terdapat nilai 

kepemimpinan, karena ada imam dan makmum. Imam simbol pemimpin. 

Sedangkan makmum simbol yang dipimpin. Seseorang tidak boleh 

menjadi imam kecuali memiliki integritas, moralitas dan intelektualitas 

yang cukup. Demikian juga untuk menjadi pemimpin, hendaklah ia 

memiliki kecakapan tertentu.untuk yang dipimpin hendaklah selalu 

menaati perintah pemimpin selama tidak melanggar etika dan agama. 

e) Latihan kebersamaan. Dalam mengerjakan shalat sangat disarankan untuk 

melakukannya secara berjamaah (bersama orang lain). Dari sisi pahala, 

berdasarkan hadits Nabi SAW jauh lebih besar bila dibandingkan dengan 

ṣhalat sendiri-sendiri. (Syarbini, 2011: 63) 

 

2.10  Penelitian Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan di butuhkan untuk memudahkan 

pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh 

penulis dengan peniliti yang lain dalam melakukan pembahasan yang sama. 
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Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian 

ini, yakni: 

a) Tesis yang berjudul “Keefektifan Shalat Berjamaah Dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Siswa” yang ditulis oleh Mamik Wahyuni (1755144018) 

Program Studi Ilmu Pendidikan Dasar Islam Pascasarjana IAIN 

Tulungagung tahun 2016, menjelaskan bahwa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifan shalat berjamaah 

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa merupakan cara yang praktis 

efektif dan efisien dalam meningkatkan kedisiplinan siswa baik dalam 

beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, dirumah 

maupun di lingkungan masyarakat. 

Kesamaan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang 

shalat berjamaah dan kedisiplinan siswa. 

Perbedaanya adalah penelitian diatas memcari apakah shalat 

berjamaah dapat meningkatkan kedisiplinan dengan cara mengembangkan 

teori dan menemukan teori. 

b) Skripsi yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Kedisiplinan Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Di Sma Negeri 1 Sampang 

Kabupaten Cilacap” yang ditulis oleh  Asep Maulana (1223308003) 

jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2018, menjelaskan 

bahwa. 
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Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penanaman nilai-nilai 

kedisiplinan melalui kegiataan keagamaan di SMA Negeri 1 Sampang 

Kabupaten Cilacap, dirumuskan dengan kegiatan keagamaan harian, 

mingguan, bulanan dan tahunan. Dimana kegiatan tersebut untuk 

menumbuhkan tenggang rasa, sikap sosial terhadap sesama umat muslim, 

dan mempererat tali persaudaraan antar warga SMA Negeri 1 Sampang 

Kabupaten Cilacap 

Kesamaan penilitian di atas adalah sama-sama membahas tentang 

kedisiplinan siswa dan jenis penelitiannya kualitatif. 

Perbedaanya adalah penelitian diatas mencari Penanaman nilai-nilai 

kedisiplinannya melalui kegiataan keagamaan meliputi tadarus Al- Qur’an, 

dialog keagamaan, kajian fiqih, pendalaman baca tulis Al-Qur’an 

kemudian pada sepertiga malam melaksanakan sholat tahajud sedangkan 

dalam penelitian ini hanya terfokus pada pelaksanaan sholat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


