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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Strategi 

2.1.1 Pengertian Strategi 

 Istilah strategi berasal dari “kata benda” dan “kata kerja”dalam bahasa 

Yunani. Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan kata stratos (militer) 

dengan “ago” (memimpin). Sebagai kata kerja, strategi berarti merencanakan (to 

plan). Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja 

untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa 

yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang 

kegiatan (Azis, 2019: 54)  

  Menurut Syaiful Djamarah strategi merupakan sebuah cara atau sebuah 

metode, sedangkan secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, stretegi bisa di artikan sebagai 

pola-pola umum kegiatan guru-anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan yang telah di gariskan (Djamarah & Zain, 2010: 

5). 

Jadi strategi dapat disimpulkan bahwa rencana untuk bertindak atau cara 

yang telah disusun untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Jadi strategi 

penerapan  tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai cara atau langkah-langkah 

yang akan dilakukan untuk menerapkan peraturan-peraturan sekolah yang sudah 

ditentukan dan harus dipatuhi oleh semua anggota sekolah. 
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2.2 Guru Pendidikan Agama Islam  

2.2.1 Pegertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru adalah pendidik profesional yang tugas utama pendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah (Djollong & Akbar, 2019: 76). 

Dalam bahasa inggris guru adalah teacher (mengajar), Educator 

(pendidik), Lecturer (ahli didik/pemberikuliah/ceramah). Guru atau orang yang 

memiliki ilmu dalam istilah al-Qur‟an adalah alim/ulama, ulu alilm,ulu al bab, ulu 

al-nuha, ulu al-absyar, almudzakir/ahlu, al-dzikir, al-mudzaki, al-rasihudin fi al 

ilm, dan almurabi. Guru bukan saja sebagai pengajar tapi juga sebagai motivator 

dan fasilitator dalam proses belajar mengajar, guru juga sebagai orang pertama 

yang memperkenalkan ilmu pengetahuan dan pengajarannya baik dalam sekolah 

maupun sekolah yang akan ditiru dan di copy oleh anak didik sebagai orang yang 

serba tahu (Araniri, 2020: 58-59). 

Menurut konteks pendidikan Islam pendidik disebut dengan murabbi, 

mu’allim, mu’adib, mudarris, mudzakki, dan ustadz (Sada, 2015: 95) 

a. Murabbi merupakan bentuk (sigah) al-ism al-fa’il yang berakhir. Pertama 

berasal dari kata rabba, yarbu yang artinya zad dan nama (bertambah dan 

tumbuh). Kedua, berasal dari kata rabiya, yarbu yang mempunyai makna tumbuh 

dan menjadi besar. Ketiga, berasal dari kata rabba, yarbu yang artinya 

memperbaiki, mengusai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Kata rabba, 

terdapat dalam Al-Qur‟an surah Al-Isra‟ ayat 24, sebagai berikut:  
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ًٍْشاٍَۗ ََصِغ ًْ ُِ  ٍ اََستَّ ًَ اََك ًَ ُٓ ًْ ّبَِاْسَد قُْمَسَّ َٔ ِحَ ًَ ْد َانشَّ ٍَ َِي اََجَُاَحَانزُّّلِ ًَ ُٓ اْخِفْطَنَ َٔ  

Terjemahannya : 

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil,” (Dapertemen 

Agama RI, 2021: 284) 

 

Istilah murabbi sebagai pendidik mengandung makna yang luas, yaitu 1) 

mendidik peserta didik agar kemampuannya terus meningkat, 2) memberi bantuan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya, 3) meningkatkan 

kemampuan peserta didik dari keadaan yang kurang dewasa menjadi dewasa 

dalam pola pikir, wawasan, dan sebagainya, 4) menghimpun semua komponen-

komponen pendidikan yang dapat mensukseskan pendidikan, 5) memobilitasi 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, 6) bertanggung jawab terhadap 

proses pendidikan peserta didik, 7) memperbaiki sikap dan tingkah laku peserta 

didik dari yang tidak baik menjadi lebih baik, 8) rasa kasih sayang mengasuh 

peserta didik, sebagai orang tua mengasuh anak-anak kandungnya, 9) pendidik 

memiliki wewenang, kehormatan, kekuasaan, terhadap pengembangan 

kepribadian, 10) pendidik merupakan orang tua kedua setelah orang tuanya di 

rumah yang berhak atas perkembangan dan pertumbuhan anak. 

b. Mu’allim berkenaan dengan mu’allim terdapat di dalam Al-Qur‟an surah 

Al-Baqarah ayat 151, sebagai berikut : 

 ََٔ ٍُْكْىَ ٌَُضّكِ َٔ تَُِاَ  ٌ ٍُْكْىَا  اََعهَ ْٕ ُُْكْىٌََتْهُ ًًلَّيِ ْٕ ٍُْكْىََسُع اَْسَعْهَُاَفِ آَٰ ًَ ٌٍَََۗك ْٕ ًُ اَتَْعهَ ْٕ َُ ْٕ اَنَْىَتَُك ُكْىَيَّ ًُ ٌُعَهِّ َٔ حََ ًَ اْنِذْك َٔ َةَ ُكُىَاْنِكت  ًُ ٌُعَهِّ  

Terjemahanya : 

“Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu) 

Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat 
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Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab 

dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketehui.” 

(Dapertemen Agama RI, 2021: 23). 

 

Berdasarkan ayat di atas, maka mu’allim adalah orang yang mampu 

untuk mengkontruksikan bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran 

peserta didik dalam bentuk ide, wawasan, kecakapan, dan sebagainya, yang ada 

kaitannya dengan hakikat sesuatu. Mu’allim adalah orang yang memiliki 

kemampuan unggul dibanding dengan peserta didik, yang dengannya ia dipercaya 

mampu menghantarkan peserta didik kearah kesempurnaan dan kemandirian. 

c. Secara etimologi mu‟addib merupakan bentukan dari kata „addaba yang 

berarti memberi adab, mendidik. Adab dalam kehidupan sehari-hari sering 

diartikan tata karma, sopan santun, akhlak,budi pekerti. Anak beradab biasanya 

sebagai anak yang sopan yang mempunyai tingkah laku yang terpuji. Sedangkan 

Secara terminology, mu’addib adalah seorang pendidik yang bertugas untuk 

menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakan peserta didik untuk 

berprilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma, tata susila dan sopan santun 

yang berlaku dalam masyarakat. 

d. Secara etimologi mudarris berasal dari bahasa Arab, yaitu sigah al-ism al-

fa’il dari al-fa’il al-madi darrasa. Darrasa artinya mengajar, sementara mudarris 

artinya pendidik, pengajar. Dalam bentuk al-fi’il al-madisulasi mujarrad, 

mudarris berasal darikata darasa, mudari’-nya yadrusu masdar-nya darsan, 

artinya telah mempelajari, sedang atau akan mempelajari, dan pelajaran. 

Sedangkan Secara terminologi mudarris adalah orang yang memiliki kepedulian 

intelektual dan informasi, serta mengupdate pengetahuan dan keahliannya secara 
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continue, dan senantiasa berusaha membuat peserta didiknya menjadi cerdas, 

meminimalisir kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan 

bakat, minat dan kemampuannya. 

Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa mudarris adalah orang 

yang megajarkan suatu ilmu kepada orang lain dengan metode-metode tertentu 

dalam upaya membangkitkan usaha peserta didik agar sadar dalam upaya 

meningkatkan ptensinya. Dalam bahasa yang lebih ringkas mudarris adalah orang 

yang dipercayakan sebagai guru dalam upaya membelajarkan peserta didik. Jadi 

guru pendidikan agama Islam adalah orang dewasa yang bertanggung jawab 

memberikan bimbingan  atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan 

jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya sesuai dengan ajaran Islam, 

agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah atau khalifah di 

muka bumi ini baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu yang 

sanggup berdiri sendiri. Dalam Islam orang tualah yang bertanggung jawab paling 

utama terhadap anak didiknya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟an surah 

At-Tahrim ayat 6 : 

َْفَُغُكىَْ َاَ ا ْٰٕٓ َقُ ا ْٕ َيُُ َا  ٍَ ٌْ َانَِّز ا َٓ ٰٓاٌَُّ  ٌََ ًَلَّ َِشذَادٌ َِغََلٌظ ىَِٕكحٌ
ََيه ٰۤ ا َٓ ٍْ ََعهَ اْنِذَجاَسجُ َٔ َ َانَُّاُط َْا دُ ْٕ قُ َّٔ َ َََاًسا ٍُْكْى ِه ْْ اَ َٔ

ٌََ ْٔ ََياٌَُْؤَيُش ٌَ ْٕ ٌَفْعَهُ َٔ اََيَشُْْىَ َََيآَٰ َّٰللاه ٌَ ْٕ  ٌَْعُص

Terjemahan : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa 

yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan”.  (Dapertemen Agama RI, 2021: 560) 
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Dari dalil di atas meunjukkan bahwa dirimu ini merujuk pada orang tua 

sedangkan anggota keluarga merujuk kepada anak-anaknya. Adapun tugas 

seorang pendidik (guru) adalah mengupayakan perkembangan seluruh potensi 

anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif maupun afektif dan dikembangkan 

secara seimbang pada tingkat setinggi mugkin menurut ajaran islam. 

Pengertian pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, meghayati, hingga 

mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 

Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur‟an dan Hadits melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Disertai dengan 

tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa (Kurikulum PAI). 

Pendapat lain mengenai Pendidikan Agama Islam sebagaimana 

dikemukakan oleh Abdur Rahman Saleh (2000) mengartikan pendidikan agama 

Islam yaitu usaha sadar untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak 

dengan segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya agar mampu 

mengemban amanat dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi dalam 

pengabdiannya kepada Allah. Sedangkan menurut A. Tafsir (2015) mengartikan 

pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar 

ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam (Dahwadin & 

Nugraha, 2019: 7). 
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Pengertian pendidikan Islam menurut istilah dari penjelasan ahli 

pendidikan Islam sebagai berikut : 

a. Menurut Zakiah Daradjat Pendidikan Islam itu adalah pembentukan 

kepribadian muslim (Daradjat dkk, 2008: 28). 

b. Menurut Abudin Nata Pendidikan Islam adalah usaha sadar yang dilakukan 

secara sistematik untuk membentuk masyarakat didik sesuai dengan 

tuntunan Islam (Nata, 2001: 129). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

Pedidikan Islam adalah suatu usaha yang dilakukan pendidik untuk membentuk 

karakter peserta didik agar sesuai dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah sesuai 

dengan ajaran Islam (Mahfud, dkk 2012: 8). 

Pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, meghayati, hingga mengimani, 

bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari 

sumber utamanya kitab suci Al-Qur‟an dan Hadits melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Mudarris adalah orang yang 

dipercayakan sebagai guru dalam upaya membelajarkan peserta didik. Jadi guru 

pendidikan agama Islam adalah orang dewasa yang bertanggung jawab 

memberikan bimbingan  atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan 

jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya sesuai dengan ajaran Islam, 

agar mampu melaksan akan tugasnya sebagai makhluk Allah atau khalifah di 

muka bumi ini baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu yang 

sanggup berdiri sendiri. 



 

15 
 

2.2.2 Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

Peran guru pendidikan agama Islam sebagai berikut: 

a. Sebagai pendorong kesadaran keimanan 

Guru sebagai pendorong kesadaran keimanan yaitu mengarahkan dan 

mendorong para peserta didik memiliki keimanan yang kokoh dan kuat kepada 

Allah Swt. Sehubungan dengan itu, guru harus bersikap dalam menyampaikan 

dengan kata-kata yang lembut dan terpuji. 

b. Guru sebagai motivator  

Guru sebagai motivator artinya guru sebagai pendorong siswa dalam rangka 

meningkatkan semangat dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru 

sebagai motivator hendaknya menunjukan sikap sebagai berikut: 

1) Bersikap terbuka, artinya bahwa  seorang guru harus dapat mendorong 

siswanya berani mengungkapkan dan menaggapi pendapat dengan positif. 

2) Guru membantu siswa agar mampu memahami dan memanfaatkan potensi 

yang ada pada dirinya secara optimal. 

3) Menciptakan hubungan yang serasi dan penuh semangat dalam interkasi 

belajar mengajar di kelas 

4) Menanamkan kepada siswa bahwa belajar itu ditunjukan untuk 

mendapatkan prestasi yang tinggi, menyenangkan orang tua dan demi , 

beribadah kepada Allah, agar dapat dijadikan motivasi demi 

ditumbuhkannya minat belajar siswa 
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c. Guru sebagai sumber belajar 

Peran guru sebagai sumber belajar yaitu guru dapat menjadi sumber belajar 

bagi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Sumber belajar dimaknai 

adalah guru bertugas membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk 

mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan 

memahami standar yang dipelajari. 

d.  Guru sebagai fasilitator 

Ada lima indikator keberhasilan guru sebagai fasilitator, yaitu: 

1) Guru menyediakan seluruh perangkat pembelajaran sebelum pembelajaran 

dimulai (seperti silabus, RPP, penilaian dan bahan evaluasi). 

2) Guru menyediakan fasilitas pembelajaran berupa metode, media dan 

peralatan pembelajaran. 

3) Guru tidak bertindak sewenang-wenang terhadap peserta didik. (Tambak, 

2014: 140-145). 

2.2.3 Syarat-syarat Guru Pendidikan Agama Islam 

Syarat-syarat yang harus dimiliki para guru khususnya guru pendidikan 

agama Islam diungkapkan para pakar pendidikan Islam antara lain: 

Al-Kandi dalam Abd. Rahman Getteng (2012) mengemukakan 

persyaratan seorang pendidik terdiri dari tiga macam, yakni syarat yang berkenaan 

dengan diri sendiri, syarat yang berkenaan dengan pelajaran pedagogis didaktis 

dan syarat yang berkenaan dengan peserta didiknya. 

a. Syarat yang berkenaan dengan dirinya, diantaranya; 

1) Guru hendaknya bersifat zuhud. 
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2) Guru hendaknya tidak tamak tehadap kesenangan duniawi. 

3) Guru hendaknya tidak mengkomersiakan ilmunya untuk kepentingan 

sesaat. 

4) Guru hendaknya menghindari hal-hal yang hina menurut pandangan 

syarah. 

5) Guru hendaknya menjauhi hal-hal yang mendatangkan fitnah. 

6) Guru hendaknya senantiasa memelihara syiar-syiar Islam. 

7) Guru hendaknya senantiasa bersabar dan tegar dalam menghadapi celaan 

dan cobaan-cobaan. 

8) Guru hendaknya senantiasa mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal 

yang bermanfaat. 

9) Guru hendaknya selalu tekun menambah ilmunya. 

b. Syarat yang berhubungan dengan pelajaran, yaitu: 

1) Guru hendaknya mengenakan pakaian yang bersih dan rapi 

2) Guru hendaknya berdoa agar tidak sesat dan menyesatkan 

3) Guru hendaknya senantiasa berzikir kepada Allah hingga sampai ke majelis 

pelajaran 

4) Guru hendaknya memiliki amanah ilmiah 

5) Guru hendaknya mengajarkan pelajaran sesuai dengan keahliannya 

6) Guru hendaknya menjaga ketertiban majelis 

7) Guru hendaknya bersikap bijak dan seluruh proses pembelajaran 

8) Guru hendaknya menutup kegiatan dalam proses pembelajaran dengan kata 

wallau-a’alam (Allah yang maha tahu). 
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c. Syarat yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu: 

1) Guru hendaknya mengajar dengan berniat untuk mendapat ridha Allah 

2) Guru hendaknya senantiasa menghidupkan syariat 

3) Guru hendaknya senantiasa menyebarkan ilmu 

4) Guru hendaknya memotivasi peserta didiknya untuk menuntut ilmu seluas-

luasnya 

5) Guru hendaknya mempersiapkan pelajaran yang mudah dipahami 

6) Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua peserta didik 

7) Guru hendaknya memperhatikan tingkat perkembangan dan pemahaman 

peserta didik 

8) Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar peserta didik. 

Untuk mewujudkan syarat-syarat tersebut, tidak semudah membalikkan 

telapak tangan, tetapi butuh kesabaran dan latihan yang terus menerus dalam 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena guru itu adalah guru yang 

betul-betul bertanggung jawab sebagai pendidik, sehingga dengan tanggung 

jawabnya itu, memberikan semangat yang tinggi bagi dirinya untuk senantiasa 

meningkatkan kualitas pengetahuannya (Idhar, 2017: 66-68). 

2.2.4 Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah sebuah sistem pendidikan integratif dan 

terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan. Pemberian bimbingan, 

pengajaran dan latihan diberikan secara terstruktur dan memiliki kejelasan arah 

pembentukan. Masyarakat muslim dibentuk dengan sejumlah aspek pendidikan 

termasuk di antaranya pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan. 
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Pembentukan yang diharapkan dapat memunculkan terhadap kepribadian yang 

utuh dalam diri setiap muslim. Pola kepribadian yang utuh adalah manusia 

muslim yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya 

(Idhar, 2017: 70). 

Permenag nomor 16 tahun 2010, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: 

pendidikan agama adalah pendidikan agama yang memberikan pengetahuan dan 

pembentukan sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui 

mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 

Pendidikan agama adalah satu strategi yang sangat baik dalam penanaman moral, 

karena ajaran agama syarat dengan nilai-nilai moral, sehingga bila terbiasa 

menjalankan aturan-aturan agama (pendidikan agama), maka dari segi akhlak atau 

moralnya tidak diragukan apalagi bila ditopang oleh lingkungan yang memadai, 

maka jiwa dan raga peserta didik tersebut selalu terbiasa melakukan hal-hal yang 

benar sesuai dengan ajaran agama. Berkaitan dengan pendidikan agama di 

sekolah, M. Athiyah al- Abrasyi memberikan pengertian guru sebagai spiritual 

father atau bapak rohani bagi seorang murid, ialah yang memberikan santapan 

jiwa dengan ilmu pendidikan akhlak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru 

pendidikan agama Islam adalah orang yang bertanggung jawab untuk 

mencerdaskan kehidupan peserta didiknya, baik dalam perkembangan jasmani 

atau rohani agar mencapai kedewasaannya. Karena tidak ada seorang gurupun  

yang mengharapkan peserta didiknya menjadi sampah masyarakat. Untuk itulah 



 

20 
 

guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan membina 

peserta didik agar di masa mendatang menjadi orang yang berguna yang cerdas, 

yaitu cerdas intelektual, cerdas emosi dan juga cerdas spiritual. 

Guru agama yang bertanggung jawab tidak hanya berusaha 

mentransferkan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, tetapi juga berusaha 

mengisi jiwa mereka dengan nilai-nilai keimanan. Keimanan seseorang akan 

tercermin dalam tingkah laku atau akhlaknya, sehingga diketahui mana perbuatan 

yang baik (akhlakul karimah) dan yang buruk (akhlakul mazmumah). Dengan 

demikian, satu hal yang tak kalah penting dalam penanaman akhlak mulia peserta 

didik adalah tidak hanya dibentuk melalui intruksi dan larangan tetapi melalui 

mencontohkannya dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan. Dengan kata lain 

keteladanan sangat penting bagi penanaman akhlak, karena guru adalah tokoh 

yang menjadi idola peserta didiknya. 

Profesi guru adalah panggilan jiwa, bila guru melihat peserta didiknya 

berada dalam masalah maka guru akan memikirkan cara agar peserta didiknya 

tidak terjerumus dan dapat dicegah dari perbuatan yang kurang baik (Djamarah, 

2010: 35). 

2.3 Tata Tertib 

2.3.1 Pengertian Tata tertib 

Ditinjau dari bentuk katanya, tata tertib barasal dari dua kata yaitu tata dan 

tertib yang keduanya mempunyai arti sendiri-sendiri. Tata menurut kamus umum 

bahasa indonesia diartikan aturan, sistem dan susunan, sedangkan tertib 

mempunyai arti peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi (Kurniawan, 2018: 11)  
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Untuk memperoleh ketertiban yang baik, maka diperlukan pendidikan 

tentang tata cara sopan santun, nilai moraldan sosial agar dapat hidup rukun di 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Setiap pendidikan moral yang bertujuan 

untuk membantu generasi penerus untuk mencapai ketertiban dan kedamaian 

harus memiliki tata tertib sekolah yang lengkap, yaitu yang menyangkut segala 

segi kehidupan di sekolah yang harus dilaksanakan, ditaati dan dilindungi bersama 

oleh segenap unsur yang ada disekolah. 

2.3.2 Dasar dan Tujuan Tata Tertib Sekolah 

a. Dasar  

Tata tertib sekolah merupakan suatu produk dari sebuah lembaga 

pendidikan yang bertujuan agar semua kegiatan yang ada dapat berjalan dengan 

lancar tanpa ada hambatan tentu adanya tata tertib psti ada pihak pengontrol 

(guru) yang bertugas untuk mengawasi apakah tata tertib sudah berlaku atau 

belum, dan ada pihakterkontrol (siswa) yang harus menaati peraturan tata tertib 

tersebut. Dan sangay wajar, apabila siswa diharuskan taat pada tata tertib karena 

ketaatan siswa pada tata tertib berarti taat dan patuh pada guru (Kurniawan, 2018: 

13) 

Hal di atas berdasarkan pada surah An-Nisa‟ ayat 59  : 

َتََُاَصْعتَُ ٌْ َفَِا ُُْكْىْۚ أُِنىَاًْلَْيِشَِي َٔ َلَ ْٕ ُع ٍْعُٕاَانشَّ اَِط َٔ َ َ ٍْعُٕاَّٰللاه اَاَِط ْٰٕٓ َيُُ َا  ٍَ ٌْ اَانَِّز َٓ ٰٓاٌَُّ  ٌَِ َُِاَِنىَّٰللاه ْٔ ٍءَفَُشدُّ ًْ ََش ًْ ْىَفِ

انشََّ ًٌَْلََٔ ِٔ
ْ َتَأ ٍُ اَْدَغ َّٔ ٌٍْشَ ِنَكََخ َر  ِخِشٍۗ ِوَاًْل  ْٕ اْنٍَ َٔ َِ َتِاّٰلله ٌَ ْٕ ُْتُْىَتُْؤِيُُ َُك ٌْ ِلَاِ ْٕ ُع  

Terjemahan : 

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil 

amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (Sunnahnya), jika 
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kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. ”(An-Nisa‟ : 59 ) 

 

Berdasarkan  isi yang terkandung dalam ayat Al-Qur‟an di atas, makadapat 

ditarik kesimpulan bahwa menaati peraturan pemimpin (guru) wajib bagi yang 

menjadi peserta didik sekolah selama perintah dan anjuran tersebut tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Perintah dapat ditransformasikan dalam tata 

tertib sekolah. 

b. Tujuan  

Tujuan tata tertib sekolah dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: 

1) Bagi anak didik 

a) Menginsafkan anak akan hal-hal yang teratur, baik dan buruk 

b) Mendorong berbuat yang tertib dan baik serta meninggalkan yang 

baik/buruk 

c) Membiasakan akan ketertiban pada hal-hal yang baik 

d) Tidak menunda pekerjaan bila dapat dikerjakan sekarang 

e) Menghargai waktu se-efektif mungkin 

2) Bagi sekolah 

a) Ketenangan sekolah dapat tercipta 

b)  Proses belajar mengajar dapat berjalan lancar 

c) Terciptanya hubungan baik antara guru dengan siswa dan antara siswa 

yang satu dengan yang lain 

d) Terciptanya apa yang menjadi tujuan dari sekolah ter sebut. 
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2.3.3 Fungsi Tata Tertib 

Tata tertib sekolah merupakan aturan untuk mengatur perilaku yang 

diharapkan terjadi pada diri siswa. Fungsi tata tertib sekolah yaitu untuk anak-

anak agar secara individual sikapnya baik, dan mengatur pergaulan anak di 

sekolah agar tidak bertindak semaunya sendiri sehingga dapat mencegah 

kekacauan di sekolah (Arikunto & Lia, 2017: 54) 

Jadi fungsi tata tertib di sekolah bagi warga sekolah terutama siswa 

sangatlah penting dan bermanfaat. Tata tertib fungsinya mengontrol perilaku 

individu yang tidak sesuai dengan nilai moral sehingga lingkungan sekolah 

menjadi kondusif dan menciptakan generasi yang berkarakter. 

2.3.4 Pelanggaran Tata Tertib 

Pelanggaran tata tertib sekolah merupakan tindakan siswa atau warga 

sekolah yang melanggar tata tertib, yang mana tata tertib tersebut bertujuan 

melancarkan kegiatan pembelajaran dan peraturan tata tertib sekolah harus 

dipatuhi oleh semua warha sekolah (Kurniawan, 2018: 23).  

Kasus-kasus pelanggaran tata tertib sekolah oleh siswa terdapat beberapa 

tingkatan sesuai  pendapat Sukanto dalam Kurniawan (2018: 25-26), yaitu. 

a. Pelanggaran ringan, yaitu bentuk pelanggaran yang tidak terlalu merugikan 

atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain, seperti menganggu 

teman belajar. 

b. Pelanggaran sedang, yaitu pelanggaran yang mulai menimbulkan dampak 

negatif atau merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti mencontek ketika 

ujian. 



 

24 
 

c. Pelanggaran berat, yaitu pelanggaran yang merugikan diri sendiri dan orang 

lain atau masyarakatsecara luas yang sudah mengarah pada perbuatan hukum, 

seperti mencuri. 

2.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tata Tertib Sekolah 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tata tertib sekolah menurut 

Mulyono dalam Hadianti (2003: 3-4) yaitu: 

a. Faktor lingkungan keluarga 

Faktor lingkungan rumah atau keluarga ini merupakan lingkungan pertama 

dan utama dalam menentukan perkembangan pendidikan seseorang, dan tentu 

saja merupakan faktor pertama dan utama pula dalam menentukan belajar 

seseorang. Orang tua adalah penanggung jawab keluarga. Dalam pendidikan 

keluarga menjadi suatu kebutuhan yang mendasar, sebab keluarga adalah 

awal dimana anak mengenal dengan orang lain dan dirinya sediri, serta 

pertama-tama mendapatkan pendidikan, yaitu pendidikan yang diberikan oleh 

kedua orang tuanya dan merupakan kewajiban yang diberikan oleh kedua 

orang tuanya dan merupakan kewajiban yang bersifat agamis. 

Hal ini diterangkan dalam Firman Allah Swt dalam Q.S At-Tahriim ayat 6: 

 
 ٰ
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“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa 

yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.” (Q.S At-tahriim: 6) 
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Ayat tersebut, jelas peran orang tua di lingkungan keluarga sangat 

memegang kunci. Kalau dari awal proses belajar dan perkembangan anak 

tetap tercurah oleh para orang tua, maka tecipta kondisi yang ideal bagi 

terwujudnya pola pikir anak ke arah pembelajaran yang baik. 

b. Faktor lingkungan sekolah 

Sekolah adalah lembaga formal terjadinya proses belajar mengajar. Selain 

pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah diperoleh seseorang secara 

teratur, sistematis, bertingkat mulai dari TK hingga perguruan tinggi 

c. Faktor lingkungan masyarakat 

1. Kegiatan siswa dalam masyarakat, yakni kegiatan siswa dalam masyarakat 

dapat menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi kalau 

kegiatan siswa terlalu banyak maka akan terganggu belajarnya, karena ia 

tidak bisa mengatur waktu. 

2. Teman bergaul. Pengaruh ini siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya dari 

pada yang kita duga. Teman yang baik membawa kebaikan, seperti 

membawa belajar bersama, dan teman pergaulan yang kurang baik adalah 

yang suka begadang, pecandu rokok, dan sebagainya maka berpengaruh 

sifat buruk jugaa. 

3. Bentuk kehidupan masyarakat, yakni apabila kehidupan masyarakat yang 

terdiri dari orang-orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-

rata bersekolah tinggi dan moralnya baik. Masyarakat yang terdiri dari 

orang-orang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri dan mempunyai 
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kebiasaan yang tidak baik, akan berpegaruh jelek kepada anak yang berada 

dilingkunga itu. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tata tertib antara lain: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah 

dan lingkungan masyarakat. 

2.3.6 Pentingnya Tata Tertib 

Pentingnya tata tertib sekolah bagi guru dan siswa antara lain: 

a. Bagi guru 

1. Tata tertib sekolah memungkinkan untuk membantu keamanan dan 

ketentraman di lingkungan sekolah sehingga kegiatan pembelajaran 

menjadi lancar 

2. Tata tertib sekolah dapat membantu guru untuk menciptakan suasana 

pergaulan ke arah pendidikan, dengan demikian pendidikan akan mudah 

memperhatikan kondisi siswa. 

b. Bagi siswa 

1. Dengan adanya tata tertib sekolah menjadikan suasana belajar lebih 

terkendali sehingga siswa mudah menangkap pelajaran 

2. Tata tertib dapat membiasakan siswa untuk menghormati hak dan 

kepentingan orang lain dengan menahan kemauan 

3. Siswa akan sadar bahwa tata tertib dibuat untuk kebaikan mereka. 

(Kurniawan, 2018: 16-20). 

Dapat disimpulkan bahwa tata tertib sekolah mempunyai peranan yang 

sangat penting bagi siswa, guru, maupun sekolah karena dengan adanya tata tertib 
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maka dapat mengontrol perilaku warga sekolah sehingga kegiatan pembelajaran 

lancar. 

2.4 Penelitian Relevan 

a.   Anisa Siti Khoiriyah (2020) Implementasi Tata Tertib Sekolah Dan Peran 

Guru Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Kelas II A SDN Tambakaji 

04 Kota Semarang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpukan 

bahwa 1) implementasi tata tertib sekolah dalam PPK secara umum telah 

berjalan dengan baik, melaui empat unsur yaitu peraturan, hukuman, 

konsistensi, dan penghargaan. 2) peran guru dalam PPK sangatkah penting dan 

memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas karakter siswa, salah satunya 

dalam implementasi tata tertib sekolah. 3) penguatan pendidikan karakter (PPK) 

melalui implementasi tata tertib sekolah dengan bimbingan guru dapat 

terlaksana dengan baik dan dapat membentuk siswa yang berkarakter. 

b. Elva Susanti (2018) Strategi Penerapan Tata Tertib Sekolah Dalam  

Mengembangkan Sikap Keagamaan Siswa Di SMA Negeri 7 Batanghari. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa; 1) bentuk kegiatan mengembangkan sikap 

agama siswa baik; 2) strategi penerapan tatatertb sekolah telah dilakukan oleh 

pihak sekolah dari guru PAI yaitu a) mengjarkan akhlak mulia b) mengajak, 

mengingatkan siswa tentang tata tertib sekolah c) bekerja sama d) sangsi; 3) 

kendala (a) perilaku bawaan siswa (b) kurangnya motivasi siwa; 4) dampak 

yang ditimbulkan siswa menyadari manfaat sikap patuh terhadap tata tertib 

sekolah. 
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c. Moh Mansyur Fawaid (2017) Implementasi Tata Tertib Sekolah Dalam 

Meningkatkan Karakter Kedisiplinan Siswa. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa; 1) strategi yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan pembentukan 

karakter disiplin adalah pembiasaan kegiatan yang membentuk karakter disiplin 

adapun pembiasaannya meliputi disiplin waktu dan model potong rambut, cara 

berpakaian; 2) implementasi tata tertib sekolah dalam meningkatkan 

pendidikan karakter kedisiplinan siswa di SMA Islam Al-Maarif Singosari 

telah menanamkan pendidkan karakter disiplin melalui kegiatan keagamaan 

dan kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

pendidikan karakter kedisiplinan seperti semacam peraturan model potongan 

rambut, disiplin waktu, shalat duha, dan shalat dhuhur berjamaah. 

Tabel 2.1 

Tabel Persamaan Dan Perbedaan Penelitian 

No 
Nama Peneliti, Judul dan 

Tahun Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1. Anisa Siti Khoiriyah (2020) 

Implementasi Tata Tertib 

Sekolah Dan Peran Guru Dalam 

Penguatan Pendidikan Karakter 

Siswa Kelas II A SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang 

Meneliti 

mengenai 

penerapan atau 

implementasi tata 

tertib sekolah 

Anisa Siti 

Khoiriyah 

memfokuskan 

penelitiannya 

mengenai Peran 

Guru Dalam 

Penguatan 

Pendidikan 

Karakter Siswa 
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2. Elva Susanti (2018) Strategi 

Penerapan Tata Tertib Sekolah 

Dalam  Mengembangkan Sikap 

Keagamaan Siswa Di SMA 

Negeri 7 Batanghari 

Meneliti 

mengenai 

penerapan tata 

tertib sekolah 

Elva Susanti 

memfokuskan 

penelitiannya 

mengenai 

pengembangan 

sikap 

keagamaan 

3. Moh Mansyur Fawaid  (2017) 

Implementasi Tata Tertib 

Sekolah Dalam Meningkatkan 

Karakter Kedisiplinan Siswa 

Meneliti 

mengenai 

implementasi tata 

tertib sekolah 

Moh Mansyur 

Fawaid 

memfokuskan 

mengenai 

meningkatkan 

karakter 

kedisplinan 

siswa 

 Dari tabel di atas ada persamaan dan perbedaan terhadap fokus masalah yang di 

teliti oleh masing-masing peneliti. Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu di atas, dimana fokus menelitian ini peneliti memfokuskan strategi guru 

pendidikan agama islam dalam menerapkan tata tertib sekolah siswa. 

2.5 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan 

alur pikiran penelitian, dalam memberikan perjelasan kepada orang lain (Hasan 

2020: 48). Berdasarkan pra penelitian dilakukan oleh peneliti di SD Negeri 1 
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Tumbudadio. 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, kurangnya 

tenaga pendidik dalam hal ini guru pendidikan agama Islam sehingga peserta 

didik kurang dalam bimbingan pembelajaran. Terlambat datang kesekolah, siswa 

berpakaian tidak rapih, tidak mengerjakan tugas yang diberikan, berkata kasar, 

dan keluar masuk kelas tanpa seizin guru dalam proses pembelajaran, kurangnya 

sopan santun peserta didik kepada sesama teman maupun guru hal tersebut 

menunjukkan bahwa perilaku keagamaan peserta didik masih bermasalah. 

Tehnik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian 

ini berupa metode Observasi yaitu proses mengamati berbagai fenomena yang 

terjadi dilapangan. Kemudian teknik kedua yaitu menggunakan metode 

wawancara dimana peneliti berkesempatan bertemu langsung dengan sumber data 

(responden). Teknik pengumpulan data terakhir adalah dokumentasi dimana 

peneliti datang secara langsung di SD Negeri 1 Tumbudadio, untuk memperoleh 

dokumen-dokumen yang terkait dengan kebutuhan peneliti dan foto-foto kegiatan. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berpikir tersebut dapat 

diilustrasikan dengan diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Bagan Kerangka Pikir 2.1) 
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