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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan penting bagi kehidupan, bahkan tuntutan akan pentingnya 

pendidikan semakin besar mengingat arus perkembangan dunia yang semakin 

cepat. Pendidikan merupakan keseluruhan proses dimana seseorang 

mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku yang 

bernilai positif. Umat Islam diwajibkan untuk mengenyam pendidikan baik yang 

formal maupun yang non-formal. Pendidikan merupakan sarana yang efektif 

untuk membangun manusia seutuhnya. Salah satu lembaga pendidikan disebut 

dengan sekolah (Rouf, 2015: 198). 

Tujuan pendidikan tersebut dapat diwujudkan melalui proses pendidikan 

baik di sekolah, keluarga dan masyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar yang 

dilkukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah 

sepanjang hayat. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar 

dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa 

yang akan datang. Pendidikan merupakan pengalaman belajar terprogram dalam 

bentuk pendidikan formal, dan non formal, dan informal di sekolah ataupun di 

luar sekolah dengan tujuan untuk mengoptimalisasi perkembangan kemampuan  

individu.( Triyanto, 2014 : 23-24)  
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Hal ini dipertegas dalam Q.S. Al-Mujadillah : 11. 

ٰٓاََ اِرَاٌ  َٔ َ َنَُكْىْۚ ُ ٌََْفَغخَِّٰللاه ا ْٕ ِهِظَفَاْفَغُذ ج  ًَ اَفِىَاْن ْٕ ُذ َتَفَغَّ ٍَْمَنَُكْى َقِ َاِرَا ا ْٰٕٓ َيُُ
َا  ٍَ ٌْ َانَِّز ا َٓ ٍَْمََاٌَُّ َُقِ َّٰللاه ٌََْشفَعِ ا ْٔ َُْشُض َفَا ا ْٔ َُْشُض ا

ََخثٍِْش ٌَ ْٕ هُ ًَ اَتَْع ًَ َُتِ ّٰللاه َٔ َ ٍتٍۗ تُٕاَاْنِعْهَىَدََسج  ْٔ ُ َا ٍَ ٌْ انَِّز َٔ َ ُُْكْىْۙ اَِي ْٕ َيُُ َا  ٍَ ٌْ  انَِّز

Tejemahnya : 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Kementerian Agama RI, 2021: 543) 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa orang-orang yang beriman dan 

berilmu serta ilmunya itu diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah 

SWT. Menegaskan bahwa Dia Maha Mengetahui semua yang dilakukan manusia, 

tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya. Dia akan memberikan balasan yang adil, 

sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan baik akan dibalas dengan 

surga dan perbuatan buruk dan terlarang akan dibalas dengan azab neraka.  

Pendidikan Agama Islam merupakan upaya atau usaha dalam membina 

dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri pribadi-pribadi manusia 

yang diupayakan seoptimal mungkin sehingga individu mengalami perkembangan 

kearah yang diinginkan dalam mencapai kepribadian muslim yang harmonis, 

jasmania dan rohaniyah sesuai dengan ajaran Islam  menuju kepada kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang 

terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati 

hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran 

Islam dari sumbernya kitab al-Qur‟an dan al-Hadits melalui kegiatan bimbingan 

(Herman, 2018: 229). 
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Pendidikan agama pada anak akan memberikan nilai positif bagi 

perkembangan anak, sekiranya dengan pendidikan agama tersebut, pola perilaku 

anak akan terkontrol oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama dan 

dapat menyelamatkan anak agar tidak terjerumus dalam jurang kenistaan dan 

pergaulan bebas yang pada akhirnya akan merusak masa depan anak 

Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses belajar 

mengajar. Seorang guru ikut berperan serta dalam usaha membentuk sumber daya 

manusia yang potensial dibidang pembangunan. Pengertian guru menurut para 

ahli adalah semua orang yang mempunyai kewenangan serta bertanggung jawab 

tentang pendidikan anak didiknya, baik secara individual atau klasikal, di dekolah 

atau di luar sekolah (Hamid, 2017: 273) 

 Kehadiran seorang guru tidak saja sebagai pengajar, tetapi mengontrol 

keadaan anak selama berada di sekolah, salah satunya melaui pelaksanaan tata 

tertib sekolah sebagai alat untuk mengontrol peserta didik. Tata tertib sekolah 

adalah ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Pelaksanaan tata tertib akan dapat 

berjalan dengan baik jika guru, aparat sekolah dan siswa telah saling mendukung 

terhadap tata tertib sekolah itu sendiri, kurangnya dukungan  dari siswa akan 

mengakibatkan kurang berartinya tata tertib sekolah yang diterapkan di sekolah 

(Suradi, 2017: 527) 

Peraturan sekolah yang berupa tata tertib sekolah merupakan kumpulan 

aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah. dari 

pengertian di atas dapat dipahami bahwa tata tertib sekolah satu kesatuan yang 
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tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di 

sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien dan 

tata tertib bukan hanya sekedar aturan  yang harus ditaati peseta didik atau sarana 

untuk mencapai tujuan. Namun, lebih dari itu bahwa penerapan tata tertib sekolah 

bertujuan untuk membentuk perilaku peserta didik. 

Melalui penerapan tata tertib sekolah peserta didik dapat belajar untuk 

melaksanakan kewajiban terhadap agama, saling menghormati dan menghargai, 

disiplin waktu maupun disiplin dalam berpakaian, serta menjaga kebersihan 

lingkungan. Ketaatan terhadap tata tertib sekolah tersebut dapat membiasakan 

peserta didik untuk berperilaku positif sehingga memberikan pengaruh terhadap 

mereka agar menjadi lebih baik. 

Strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan 

penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk  meningkatkan efektifitas dan 

efesensi dari suatu sasaran kegiatan. Secara umum strategi dapat berupa garis-

garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan (Johar dan Hanum, 2016 : 1) 

Berdasarkan fakta sosial terjadi pada saat observasi awal di SD Negeri 1 

Tumbudadio pada senin 15 Februari 2021, dilaporkan bahwa  hasil wawancara 

dengan kepala sekolah dan guru pendidikan agama Islam, peneliti memperoleh 

informasi bahwa  terdapat beberapa faktor  yang membuat tata tertib kurang di SD 

Negeri 1 Tumbudadio,  yaitu  terlambat datang kesekolah, siswa berpakaian tidak 

rapih, tidak mengerjakan tugas yang diberikan, berkata kasar,  tidak 
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memperhatikan guru dalam pembelajaran, dan keluar masuk kelas tanpa seizin 

guru dalam proses pembelajaran.  

Dari berbagai masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Strategi Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Membantu Penerapan Tata Tertib Sekolah Siswa SD 

Negeri 1 Tumbudadio Kabupaten Kolaka Timur”. 

1.2.    Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah 

terkait dengan Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membantu 

Penerapan Tata Tertib Sekolah Siswa SD Negeri 1 Tumbudadio Kabupaten 

Kolaka Timur. 

1.3.    Rumusan Masalah 

1.3.1. Bagaimana Strategi Guru PAI Dalam Membantu Penerapan Tata Tertib 

Sekolah Siswa SD Negeri 1 Tumbudadio Kabupaten Kolaka Timur? 

1.3.2. Bagaimana Hambatan Guru PAI Dalam Membantu Penerapan Tata Tertib 

Sekolah Siswa SD Negeri 1 Tumbudadio Kabupaten Kolaka Timur ? 

1.4.    Tujuan Penelitian 

1.4.1. Untuk mengetahui Strategi Guru PAI Dalam Membantu Penerapan Tata 

Tertib Sekolah Siswa SD Negeri 1 Tumbudadio Kabupaten Kolaka Timur 

1.4.2. Untuk mengetahui Hambatan Guru PAI Dalam Membantu Penerapan Tata 

Tertib Sekolah Siwa SD Negeri 1 Tumbudadio Kabupaten Kolaka Timur 
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1.5.    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis. 

1.5.1.    Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang strategi guru PAI 

dalam membantu penerapan tata tertib sekolah siswa terutama pada tata tertib 

sekolah. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi atau 

pandangan dalam pelaksanaan penelitian di masa yang akan datang.  

1.5.2.   Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi awal untuk menerapkan tata tetib disekolah dengan baik. 

b.  Bagi guru hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam strategi membantu 

penerapan tata tertib sekolah siswa. 

c. Bagi peserta didik diharapkan dapat menerapkan tata tertib sekolah untuk 

membentuk perilaku yang baik di sekolah. 

d. Bagi sekolah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

membantu pihak sekolah dalam menangani permasalahan siswa 

berhubungan dengan strategi guru pendidikan agama Islam dalam 

membantu penerapaan tata tertib sekolah siswa. 

e. Bagi Peneliti sendiri hasil penelitian dapat menambah wawasan dan 

pengalaman bagi peneliti serta menerapkan ilmu yang peneliti dapatkan 

saat kuliah 
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1.6.    Definisi Operasional 

1.6.1. Strategi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan 

1.6.2. Guru Pendidikan Agama Islam adalah orang yang yang bertanggung 

jawab terhadap pendidikan peserta didiknya, baik secara bersama-sama maupun 

individu. Melaksanakan kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan secara sadar 

terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam dalam 

pembelajaran (menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT). 

1.6.3. Tata Tertib Sekolah merupakan semua ketentuan dan peraturan yang 

disepakati lembaga sekolah dan dibuat untuk menciptakan suasana sekolah yang 

aman dan nyaman 

1.6.4. Strategi Guru PAI dalam Membantu Penerapan Tata Tertib yaitu melalui 

Pengarahan, Pemberian contoh, Pemberian sanksi dan reward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	COVER
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTAKA & LAMPIRAN

