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Motto  
 

القيامة شفيعا الصحابه  مإقرؤاالقران فإنّه يأيت يو  

 

Artinya: “Bacalah olehmu Al-Qur’an, niscaya ia akan datang pada hari kiamat 

sebagai pemberi syafa’at kepadamu” (HR Muslim 
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ABSTRAK 

Anjar Sari (121410558) Sari: Korelasi Tingkat Kehadiran Siswa dengan Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam  di Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 4. Di bawah bimbingan Heriansyah, SH, SHI, M.Pd dan Wahdah, S. 

Ag, M. Pd.  

Tujuan umum dalam penelitian ini untuk mengetahui korelasi tingkat kehadiran 

siswa dengan hasil belajar pendidikan agama Islam  di kelas X Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 4 Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Tempat penelitian di SMK 

Negeri 4 Pontianak dengan jumlah sampel 64 orang. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian yaitu: teknik pengukuran, dan teknik studi dokumenter dengan alat 

pengumpul data berupa tes, dan dokumen. Peneliti menggunakan perhitungan 

statistik persentase dan rumus rata-rata, dan rumus product moment. Hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Tingkat kehadiran siswa pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 4 Pontianak sebesar 91,63% dan tergolong sedang atau cukup baik, 2) Hasil 

belajar pendidikan agama Islam siswa di kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 4 Pontianak sebesar 69,22 dan tergolong sedang/cukup baik, 3) Terdapat 

korelasi positif antar tingkat kehadiran dengan hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam siswa kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan  Negeri 4 Pontianak dengan 

kontribusi sebesar 77,96%. Artinya kenaikan variabel X (tingkat kehadiran) 

diimbangi oleh variabel Y (hasil belajar PAI), atau penurunan variabel X  diimbangi 

oleh varabel Y.    

 

Kata Kunci: Korelasi Peningkatan, Kehadiran Siswa, Hasil Belajar 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Agama Islam (PAI)  adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 

Islam (GBPP PAI). Pembelajaran PAI merupakan salah satu mata pelajaran yang 

penting di sekolah. Oleh karena itu, pelajaran PAI terdapat pada setiap jenjang 

pendidikan. Pada hakikatnya pelajaran PAI bertujuan untuk mengajarkan dan 

mengarahkan kepada pembinaan pada aspek budi pekerti, moral dan keagamaan.   

Pentingnya ilmu dan agama juga terlihat jelas dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan 

bahwa tujuan pendidikan nasional adalah: ”...  untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".  Kriteria 

pertama dan utama dalam rumusan tujuan tersebut adalah manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Rumusan ini 

menunjukkan sistem pendidikan justru meletakkan agama lebih dahulu dari pada 

ilmu pengetahuan. 

Keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar pada setiap siswa 

berbeda- beda. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa 

dalam mencapai  hasil  belajar  dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu  faktor  

internal  dan faktor eksternal.  

Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri siswa,   

diantaranya   tingkat   intelegensi,   minat,   motivasi   dan   sebagainya. 

Sedangkan faktor eksternal adalah segala faktor dari luar diri siswa, 

diantaranya lingkungan keluarga, masyarakat, pergaulan, fasilitas belajar, 

keadaan sosial ekonomi keluaraga dan sebagainya. (Suryosobroto, 2012: 44). 

 



Hasil belajar PAI ditunjukkan dengan prestasi yang diperoleh siswa. 

Prestasi tersebut berbentuk nilai yang diperoleh ketika anak mengikuti proses 

pembelajaran di kelas dan tingkat kehadiran siswa.  

Tingkat kehadiran siswa disekolah maupun didalam kelas juga 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Kehadiran 

di sekolah merupakan faktor penting dalam keberhasilan sekolah (Rothman, 

2001). Menurut Ziegler (dalam Doris Jean Jones, 2006: 45) mengatakan 

“kehadiran yang buruk   dikaitkan dengan prestasi akademik rendah”. Seorang 

guru tidak hanya menilai hasil belajar siswa hanya berdasarkan nilai yang 

diperolehnya melalui tes ataupun ujian tetapi juga melakukan penilaian yang 

salah satunya berasal dari tingkat kehadiran dan disiplin siswa. Siswa yang rajin 

masuk memberikan nilai positif tersendiri dalam penilaian. 

Disiplin merupakan hal yang sangat prinsip yang akan menentukan  suatu 

keberhasilan dalam proses pendidikan. Tanpa adanya kesadaran akan pentingnya 

kedisiplinan tidak akan mungkin terjadi proses kegiatan belajar mengajar yang 

baik dan efektif. Hal ini dikarenakan kemajuan dari sebuah lembaga pendidikan 

tergantung dari bagaimana sebuah lembaga pendidikan tersebut menerapkan 

kedisiplinan dengan sebaik mungkin. Disiplin merupakan sikap mental yang 

mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma yang 

berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab (Aim Abdulkarim, 

2011:41). Kemudian disiplin sering juga diartikan sebagai kepatuhan terhadap 

tata nilai yang dipaksakan dari luar. Ada dua arti disiplin, yaitu latihan batin dan 

watak dengan maksud supaya segala perbuatan selalu menaati tata tertib dan 

ketaatan pada peraturan dan tata tertib”. (Bambang Suteng, 2009:45). 

 Dengan demikian disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan 

pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Disiplin merupakan 

sikap mental. Disiplin pada hakikatnya adalah pernyataan sikap mental dari 

individu maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan, yang 

didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka 

pencapaian tujuan. Dalam menanamkan disiplin, guru bertanggung jawab 

mengarahkan, dan berbuat baik, menjadi contoh, sabar, dan penuh pengertian. 



Guru harus mampu mendisiplinkan anak  dengan kasih sayang, terutama disiplin 

diri (self-discipline). Guru harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut, 

yakni : a) membantu anak mengembangkan pola perilaku untuk dirinya; b) 

membantu anak  meningkatkan standar perilakunya; dan c) menggunakan 

pelaksanaan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin. (Maman Rachman, 

2009 : 165). 

Dalam ajaran agamapun, sebagai ummat muslim diwajibkan selalu taat 

dan patuh terhadap segala bentuk aturan. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

Swt. Dalam surat An-Nisa ayat 59, yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.”(QS.Al-Nisa’ayat : 59) 
 

Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah SWT. menyerukan agar ummat 

Islam harus taat terhadap berbagai aturan dan perintah Allah SWT, Rasulullah 

Saw. dan kepada  aturan pemerintah. Sebaliknya ummat Islam juga harus 

menghindari diri terhadap segala larangan Allah SWT, Rasulullah SAW. dan 

pemerintah. Ketaatan terhadap segala aturan dan menghindari diri dari segala 

larangan akan bermanfaat bagi kehidupan. Demikian juga ayat ini sangat 

berimplikasi pada upaya penegakkan disiplin tata tertib sekolah. Peserta didik 

harus taat dan disiplin dengan berbagai aturan tata tertib sekolah dan 

menghindari terhadap segala larangan yang merupakan aturan tata tertib sekolah.  

Pentingnya kehadiran menurut Imron (2004: 62-63) merupakan salah satu 

bentuk disiplin dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah sebagai 



berikut: 1) menyadarkan setiap siswa tentang kedudukannya, baik di kelas 

maupun di luar kelas, 2) menimbulkan rasa hormat terhadap otoritas atau 

kewenangan., 3) dapat dijadikan upaya untuk menanamkan kerja sama baik antar 

sesama siswa di sekolah siswa dengan guru  maupun siswa dengan 

lingkungannya, 4) sebagai upaya untuk menanamkan dalam diri setiap siswa 

mengenai kebutuhan berorganisasi, 5) siswa akan tahu dan memahami tentang 

hak dan kewajibannya, 6) serta akan menghormati dan menghargai hak dan 

kewajiban orang lain, 7) melalui disiplin siswa dipersiapkan untuk mampu 

menghadapi hal-hal yang kurang atau tidak menyenangkan dalam kehidupan 

pada umumnya dan dalam proses pembelajaran pada khususnya. Arikunto 

(2006: 122) berpendapat bahwa : ”Peraturan tata tertib merupakan sesuatu untuk 

mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada diri siswa”. Antara peraturan 

dan tata tertib merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai 

pembentukan disiplin siswa dalam mentaati peraturan di dalam kelas maupun di 

luar kelas. 

SMK Negeri 4 Pontianak merupakan salah satu sekolah yang 

mengharapkan siswa-siswanya agar dapat menerapkan tingkat kehadiran yang 

tinggi (90%) dalam belajar karena disiplin merupakan kunci sukses belajar, akan 

tetapi pada kenyaataanya masih ada saja siswa yang sikap disiplin belajarnya 

masih rendah, masih ada siswa yang tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan. 

Akbat dari kehadiran siswa yang kurang, berdampak kepada hasil belajarnya, 

yaitu berada di bawah ketuntasan minimal (di bawah 70).   

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

tentang “Korelasi peningkatan kehadiran siswa dengan hasil belajar PAI di kelas 

X SMK Negeri 4 Pontianak”.   

 

B. Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaimakah korelasi peningkatan kehadiran siswa dengan hasil belajar PAI di 

kelas X SMK Negeri 4 Pontianak. Secara khusus fokus masalah dalam penelitian 

ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 



1. Bagaimana tingkat kehadiran siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pontianak? 

2. Bagaimanakah hasil belajar pendidikan agama Islam siswa di kelas X 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pontianak ? 

3. Apakah terdapat korelasi tingkat kehadiran dengan hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam siswa kelas X di Sekolah Menenah Kejuruan  Negeri 4 

Pontianak? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan tentang : 

1. Tingkat kehadiran siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pontianak 

2. Hasil belajar pendidikan agama Islam siswa di kelas X Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 4 Pontianak  

3. Korelasi tingkat kehadiran dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

siswa kelas X di Sekolah Menenah Kejuruan  Negeri 4 Pontianak  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan  ini diharapkan akan  memberi manfaat, baik 

secara teoritis maupun secara praktis.  

1.  Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yaitu, untuk menambah  dan memperkaya khazanah 

keilmuan Islam yang berkenaan dengan pendidikan, khususnya gagasan, ide, 

konsep dan teori tentang pembinaan kehadiran peserta didik  yang memiliki 

urgensi signifikan dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah. 

2.  Manfaat Praktis 

  Sebagai bahan kajian dan pemikiran bagi dunia pendidikan, dengan 

harapan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan  kebutuhan, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Bagi Sekolah, khususnya para guru diharapkan dapat  melakukan 

pembinaan kehadiran siswa, agar proses belajar mengajar dapat 

terlaksana dengan baik dan benar. 



b. Bagi peneliti sendiri, agar lebih mengetahui dan memahami tentang 

proses pembinaan kehadiran siswa agar peneliti sebagai calon guru dapat   

melaksanakan tugas sebagai pendidik dengan baik dan benar.   

c. Bagi siswa dapat mengetahui dan memahami pentingnya arti kehadiran 

bagi kelancaran proses belajar mengajar dan juga menanamkan dan 

melatih kedisiplinan sekolah pada masa yang akan datang sehingga 

diharapkan tujuan belajar akan tercapai dengan baik.  

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Kehadiran 

a. Pengertian Kehadiran  

Pengertian kehadiran seringkali dipertanyakan, terutama pada saat 

teknologi pendidikan dan pengajaran telah berkembang pesat seperti 

sekarang ini. Kalau misalnya saja, aktivitas-aktivitas sekolah dapat 

dipancarkan melalui TV dan bisa sampai ke rumah, apakah kehadiran 

peserta didik secara fisik di sekolah masih dipandang mutlak. Jika 

pendidikan atau pengajaran dipandang sebagai sekedar penyampaian 

pengetahuan, sedangkan para peserta didik dapat menyerap pesan-pesan 

pendidikan melalui layar kacanya di rumah, ketidakhadiran peserta didik 

di sekolah secara fisik mungkin tidak menjadi persoalan. Sebaliknya, jika 

pendidikan bukan sekadar penyerapan ilmu pengetahuan, melainkan 

lebih jauh membutuhkan keterlibatan aktif secara fisik dan mental dalam 

prosesnya, maka kehadiran secara fisik di sekolah tetap penting apapun 

alasannya, dan bagaimanapun canggihnya teknologi yang dipergunakan. 

Pendidikan telah lama dipandang sebagai suatu aktivitas yang harus 

melibatkan peserta didik secara aktif, dan tidak sekedar sebagai 

penyampaian informasi belaka. 

Pada umumnya kehadiran siswa dapat dibagi kedalam tiga 

bagian: (1) alpa, yaitu ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas,  

dengan alasan yang  tidak bisa dipertanggungjawabkan; (2) ijin, 

ketidakhadiran dengan keterangan dan  alasan tertentu yang  bisa 

dipertanggungjawabkan, biasanya  disertai surat pemberitahuan dari 

orang tua; dan (3) sakit, ketidakhadiran dengan alasan gangguan 

kesehatan, biasanya  disertai surat pemberitahuan dari orang tua atau 

surat keterangan sakit dari dokter. Kehadiran siswa di sekolah adalah 

kehadiran dan keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap 



aktivitas sekolah pada jam-jam efektif disekolah. Sedangkan 

ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik siswaterhadap 

kegiatan-kegiatan sekolah. Pada jam-jam efektif sekolah, siswa memang 

harus berada di sekolah. Kalau tidak ada di sekolah, seyogyanya dapat 

memberikan keterangan yang sah serta diketahui oleh orang tua atau 

walinya. 

Secara administratif,  pengelolaan kehadiran dan ketidakhadiran 

siswa pada tingkat kelas menjadi tanggung jawab wali kelas.  Oleh 

karena itu, wali kelas seyogyanya dapat mendata secara akurat  tingkat 

kehadiran dan ketidakhadiran siswa di kelas yang menjadi tanggung 

jawabnya sekaligus dapat menganalisis dan menyajikannya dalam bentuk 

grafik atau tabel (diusahakan tersedia catatan harian dan tabel/grafik 

bulanan).  

Menurut Tim Dosen AP (2008: 109) bahwa “mengecek kehadiran 

siswa adalah untuk melihat keberadaan satu persatu terutama diarahkan 

untuk melihat kesiapannya dalam mengikuti proses belajar mengajar, 

kesiapan secara fisik terutama mental karena dengan perhatian dari awal 

akan memberikan dorongan kepada mereka untuk dapat mengikuti 

kegiatan dalam kelas dengan baik”     

Dalam bahasa ilmiah kehadiran peserta didik biasa disebut 

dengan istilah presensi siswa dan ketidak hadiran peserta didik biasa 

disebut dengan istilah absensi siswa di sekolah, sedangkan dalam bahasa 

asing disebut school attendance dan non school attendance yang artinya 

ialah kehadiran dan keditakhadiran peserta didik di sekolah. Imron 

(2004:59) mengartikan kehadiran dan ketidak hadiran sebagai berikut. 

“Kehadiran peserta didik di sekolah adalah kehadiran dan keikut sertaan 

peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-

jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidak hadiran adalah ketiadaan 

partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan 

sekolah”.  



Akhmad Sudrajad (2010:12) mengatakan “kehadiran siswa 

adalah kehadiran dan keikutsertaan siswa secara fisik dan mental 

terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah”. Pengertian 

kehadiran di sekolah bukan hanya berarti peserta didik secara fisik ada di 

sekolah, melainkan ialah keterlibatan siswa dalam kegiatan-kegiatan 

sekolah, seperti di sebutkan dalam “dictionary of education”, good 

carter: “attendance at school not merely being bodily presence but 

incluiding actual participation in the work and activities of the school” 

(Tim Dosen AP, 2008: 104). 

Pada jam-jam efektif sekolah, peserta didik memang harus 

berada di sekolah. Kalau tidak ada di sekolah, haruslah dapat 

memberikan keterangan yang syah serta diketahui oleh orang tua atau 

walinya. Hal demikian sangat penting, oelh karena ada insiden-insiden 

seperti: peserta didik menyatakan kepada orang tua atau walinya bahwa 

ia berangkat ke sekolah, tetapi ternyata tidak hadir di sekolah. Carter V. 

Good (1981) memberi batasan kehadiran sebagai berikut: “The act of 

being present, particulary at school (certain court dicisions have defined 

attendance at school as not merely being bodily presence but incluiding 

actual participation in the work and activities orientasi the school)”. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kehadiran peserta didik ialah keikutsertaan peserta didik secara fisik dan 

mental, serta keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan sekolah. 

Sedangkan ketidak hadiran peserta didik bisa dikatakan tidak terlibatnya 

peserta didik dalam kegiatan sekolah. 

b. Tujuan Kehadiran   

Adapun tujuan kehadiran siswa di sekolah menurut E. Mulyasa 

(2011: 73), antara lain:  

1) Untuk mengembangkan bakat dan pengalaman belajar  

2) Untuk menjalin komunikasi antara guru dan siswa serta sesama 

siswa 



3) Untuk mempelajari dan memahami pesan yang disampaikan guru di 

kelas 

4) Untuk membentuk sikap dan sifat demokrasi siswa 

5) Untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa 

Selanjutnya tujuan kehadiran siswa menurut The Liang Gie 

(2009:34) adalah sebagai berikut: 

1) Membantu siswa untuk menjadi matang pribadinya dan 

mengembangkannya dari sifat-sifat ketergantungan menuju tidak 

ketergantungan. Sehingga ia mampu berdiri sendiri atas 

tanggungjawab sendiri. 

2)  Membantu anak untuk mampu berusaha menciptakan situasi yang 

favorable (menyenangkan) bagi kegiatan belajar mengajar, di mana 

mereka mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian diharapkan bahwa disiplin merupakan bantuan kepada 

siswa agar mereka mampu berdiri sendiri. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

kehadiran adalah untuk membantu siswa dalam mengembangkan bakat 

sehingga ia mampu berdiri sendiri dan berusaha menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab dengan taat kepada aturan.  

c. Sebab Ketidakhadiran  

Ada banyak sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik di 

sekolah. Pertama, ketidakhadiran yang bersumber dari lingkungan 

keluarga. Ada kalanya suatu keluarga mendukung terhadap kehadiran 

peserta didik di sekolah, dan adakalanya tidak mendukung. Bahkan dapat 

juga terjadi, bahwa keluarga justru menjadi perintang bagi peserta didik 

untuk hadir di sekolah. Pemecahan atas ketidakhadiran peserta didik 

yang bersumber dari keluarga demikian, tentulah lebih ditujukan pada 

langkah-langkah kuratif bagi kehidupan keluarga.  

Selain itu sumber penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah, baik 

yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri (faktor internal), 

misalnya karena persepsi tentang kehadiran, disiplin diri dan motivasi 



belajar yang rendah, maupun dari luar diri siswa (faktor eksternal), 

misalnya lingkungan sekolah dan pergaulan yang kurang kondusif. 

Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor eksternal yang 

mungkin bisa menyebabkan ketidakhadiran siswa di sekolah. 

Upaya pengentasan masalah ketidakhadiran siswa yang bersumber 

dari faktor keluarga tentu saja sangat membutuhkan peran dan 

keterlibatan dari keluarga itu sendiri untuk bersama-sama mencari solusi 

yang terbaik. Namun apabila faktor penyebabnya diduga dari dalam diri 

siswa, maka layanan konseling perorangan atau bantuan individual 

tampaknya bisa dijadikan sebagai sebuah pilihan (Diknas, 2008). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

penyebab ketidak hadiran siswa dalam proses pembelajaran di sekolah 

terdiri dari: a). Faktor dari dalam diri siswa, misalnya persepsi tentang 

kehadiran, disiplin diri dan motivasi belajar yang rendah. b). Faktor dari 

luar diri siswa, terdiri dari faktor keluarga, lingkungan pergaulan dan 

lingkungan sekolah. 

d. Kehadiran Bagian Disiplin Siswa 

Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak 

akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di 

sekolahnya, dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai 

dengan aturan dan tata tertib yang yang berlaku di sekolahnya. 

Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib 

yang yang berlaku di sekolahnya itu biasa disebut disiplin siswa. 

Sedangkan peraturan, tata tertib, kehadran dan berbagai ketentuan 

lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut disiplin sekolah.  

Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku 

siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk 

berperilaku sesuai dengan norma, peraturan dan tata tertib yang berlaku 

di sekolah. Menurut Wikipedia (2003) bahwa disiplin sekolah “refers to 

students complying with a code of behavior often known as the school 

rules”. Yang dimaksud dengan aturan sekolah (school rule) tersebut, 



seperti aturan tentang standar berpakaian (standards of clothing), 

ketepatan waktu, perilaku sosial dan etika belajar/kerja dan kehadiran. 

Berkenaan dengan tujuan disiplin sekolah, Maman Rachman 

(2009: 87) mengemukakan bahwa tujuan disiplin sekolah adalah : (1) 

memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, (2) 

mendorong siswa melakukan yang baik dan benar, (3) membantu siswa 

memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan 

menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah, dan (4) siswa 

belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat 

baginya serta lingkungannya. Sementara itu, dengan mengutip pendapat 

Moles, Joan Gaustad (2002: 54) mengemukakan: “School discipline has 

two main goals: (1) ensure the safety of staff and students, and (2) create 

an environment conducive to learning”. Sedangkan Wendy Schwartz 

(2001: 19) menyebutkan bahwa “the goals of discipline, once the need 

for it is determined, should be to help students accept personal 

responsibility for their actions, understand why a behavior change is 

necessary, and commit themselves to change”. 

Hal senada dikemukakan oleh Wikipedia (2003) bahwa tujuan 

disiplin sekolah adalah untuk menciptakan keamanan dan lingkungan 

belajar yang nyaman terutama di kelas. Di dalam kelas, jika seorang guru 

tidak mampu menerapkan disiplin dengan baik maka siswa mungkin 

menjadi kurang termotivasi dan memperoleh penekanan tertentu, dan 

suasana belajar menjadi kurang kondusif untuk mencapai prestasi belajar 

siswa. Keith Devis mengatakan, “Discipline is management action to 

enforce organization standarts”dan oleh karena itu perlu dikembangkan 

disiplin preventif dan korektif. Disiplin preventif, yakni upaya 

menggerakkan siswa mengikutidan mematuhi peraturan yang berlaku. 

Dengan hal itu pula, siswa berdisiplin dan dapat memelihara dirinya 

terhadap peraturan yang ada. Disiplin korektif, yakni upaya mengarahkan 

siswa untuk tetap mematuhi peraturan. Bagi yang melanggar diberi 



sanksi untuk memberi pelajaran dan memperbaiki dirinya sehingga 

memelihara dan mengikuti aturan yang ada. 

2. Disiplin  

a. Pengertian disiplin 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin memiliki beberapa 

pengertian, yaitu suatu cabang ilmu, ketaatan (kepatuhan) kepada semua 

peraturan (tata tertib) dan bidang studi yang memiliki objek, system dan 

metode tertentu (Depdikbud, 2008: 268). Disiplin berasal dari kata yang 

sama dengan disciple yang artinya seorang yang belajar dari atau secara 

suka rela mengikuti seorang pemimpin. Menurut Poerwadarminta dalam 

kamus Bahasa Indonesia  disiplin adalah latihan batin dan watak dengan 

maksud supaya segala perhatiannya selalu mentaati tata tertib di sekolah 

atau militer atau dalam suatu kepartaian. Suharsimi Arikunto (2005: 114) 

mengemukakan bahwa “disiplin merupakan hal-hal yang berkenaan 

dengan pengendalian diri siswa terhadap bentuk-bentuk aturan”.  

Dari berbagai pendapat dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

disiplin adalah suatu latihan watak atau tabiat untuk menumbuhkan 

pengendalian diri terhadap  bentuk-bentuk aturan. Dalam kaitannya 

dengan proses kegiatan di SMK, maka disiplin merupakan kemampuan 

siswa untuk mengendalikan  dirinya untuk mentaati  peraturan dan tata 

tertib,  yang erat hubungannya dengan proses latihan dan bimbingan yang 

diberikan oleh wali kelas dan guru-guru yang berhadapan langsung  

dengan siswa dalam melaksanakan tugasnya  sehari-hari. 

Dari berbagai pengertian  di atas, dapat diketahui  bahwa disiplin 

merupakan cara masyarakat dalam mengajarkan anak mengenai perilaku 

moral yang disetujui kelompok, dimana diperlukan unsur kesukarelaan 

dan adanya kesadaran diri. Dalam mengajarkan disiplin kepada siswa, 

sebaiknya tidak ada paksaan dari orang tua atau guru sebagai pemimpin, 

sehingga siswa akan berdisiplin karena adanya kesadaran dari dalam 

siswa itu sendiri, bukan paksaan.  



Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 

164 : 

 

 

 

 

 
 

Artinya :“ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih 

bergantinya malam dan siang bahtera yang berlayar dilaut membawa 

apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari 

langit  

 

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih 

bergantinya malam dan siang bahtera yang berlayar dilaut membawa apa 

yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit 

berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati 

(keringnya ) dan dia sebarkan dibumi itu segala jenis hewan, dan 

pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. 

Sungguh ( terdapat ) tanda-tanda ( keesaan dan kebesaran Allah )” (QS. 

Al-Baqarah/2:164) 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan alam 

semesta ini dengan keteraturan. Ayat ini juga berimplikasi bahwa 

manusia juga harus hidup teratur dan disiplin terhadap aturan yang telah 

diajarkan dalam agama Islam. Demikian pula selaku siswa di sekolah 

hendaknya belajar  teratur dengan mendisiplinkan diri untuk mematuhi 

segala peraturan yang telah ditetapkan melalui tata tertib sekolah, 

sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan aman, tenang, dan 

lancar serta tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. 

b. Tujuan Disiplin  

Tujuan disiplin yang utama adalah mencegah pelanggaran-

peanggaran terhadap aturan. Hal ini berdasarkan pendapat yang 

dikemukakan oleh Hadari Nawawi (1985:140) bahwa “disiplin dalam 

proses belajar mengajar diartikan sebagai usaha mencegah terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah 

disetujui bersama dalam kegiatan belajar mengajar, agar pemberian 



hukuman kepada siswa dapat dihindari”. Dengan demikian, disiplin 

memang sangat diterapkan agar semuanya berjalan secara teratur.  

Tujuan disiplin adalah membentuk pribadi sedemikian rupa 

sehingga ia akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok 

budaya, tempat individu itu diindentifikasikan. Orang tua dan guru 

diharapkan dapat menerangkan terlebih dahulu  apa kegunaan  dan 

manfaat disiplin bagi siswa sebelum mereka melakukan kegiatan 

pebdisiplinan  terhadap siswa. 

Tugas orang tua ialah mendidik keturunannya. Dengan kata lain, 

dalam relasi siswa dengan orang tua secara kodrati tercakup unsur 

pendidikan untuk membangun kepribadian anak dan mendewasakannya. 

Ditambah dengan adanya kemungkinan untuk dapat dididik pada diri 

siswa, maka orang tua menjadi agen pertama dan terutama yang mampu 

dan berhak menolong keturunannya, serta mendidik anak-anaknya. 

Pernyataan ini sesuai dengan sabda Nabi, sebagai berikut: 

َسانِِه  َرانِِه اَْو ُيَمجِّ َدانِِه اَْو يُنَصِّ رواه البخارى)ُكلُّ َمْولُْوٍد يُْولَُد َعلَى ْالفِْطَرِة فَأَبََواهُ يُهَوِّ    

 

Artinya: “Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), hanya 

ayah dan ibunyalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau 

Majusi”. (H. R. Bukhari) 

Hadits ini mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam itu 

merupakan tanggung jawab orang tua dan bersifat keharusan, dan 

pengertian fitrah adalah sikap tauhid kepada Allah SWT, yakni untuk 

beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu orang tua memiliki tanggung 

jawab atas fitrah tersebut, berbagai macam asuhan (cara mendidik) yang  

dilaksanakan orang tua tidaklah satu dengan dengan yang lainnya sebab 

sesuai dengan prinsip mereka masing-masing.  

c. Pentingnya disiplin belajar  

Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata 

tertib yang berlaku di sekolah itu bisa disebut disiplin anak. Sedangkan 

peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya 

mengatur prilaku  disebut disiplin sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha 



sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan 

dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma,  

peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah.  

Pengertian disiplin sekolah kadangkala diterapkan pula untuk 

memberikan hukuman (sangsi) sebagai konsekuensi dari pelanggaran 

terhadap aturan, meski kadangkala menjadi kontroversi dalam 

menerapkan metode pendesiplinannya. Sehingga terjebak dalam bentuk 

kesalahan perlakuan fisik, dan kesalahan perlakuan psikologis, 

sebagaimna diungkapkan oleh Irwin A. Hyman dan Parnela A. Snock 

dalam bukunya “Dangerous school”. (Akhmad Sudajat,2008: 6). Apabila 

tata tertib seperti yang dikemukakan di atas dilanggar, maka siswa akan 

memperoleh suatu sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang biasa diterapkan di 

sekolah sebagai berikut: 

a) Peringatan lisan langsung kepada siswa 

b) tertulis kepada siswa dengan tembusan kepada orang tua/wali. 

c) Dikeluarkan untuk sementara 

d) Dikeluarkan dari sekolah 

e) Tata tertib sekolah. (Akhmad Sudajat,2008: 6) 

d. Tata Tertib di SMK 4 Pontianak 

1) Pengertian Tata Tertib Siswa 

Salah satu indikator sehingga seseorang dapat dikatakan 

memiliki disiplin diri dalam belajar adalah menjalankan tata tertib 

dengan baik.Setiap lembaga mempunyai tata tertib yang digunakan 

untuk mengatur aktivitas orang-orang yang berada dalam lembaga 

tersebut. Tata tertib dibuat dengan maksud agar tujuan dari  lembaga 

tersebut dapat tercapai.  

Pengertian tata tertib sendiri menurut Kamus Besar Bahasa  

Indonesia (Depdikbud, 2009:  906 dan 939), tata adalah “kata benda 

yang berarti aturan (biasanya dipakai dalam kata majemuk) kaidah 

aturan dan susunan, cara menyusun, sedang tertib adalah teratur, 

menurut aturan, rapi”.  Dengan demikian pengertian tata tertib adalah 

susunan aturan atau peraturan. Tata tertib sekolah menurut H.M 

Alisuf Sabri merupakan serangkaian  peraturan yang harus ditaati 



dalam suatu situasi atau dalam kehidupan tertentu. (Febrian 

Wulandari, 2014:20). Makna dari pengertian ini, bahwa tata tertib 

sekolah adalah  segala jenis ketentuan yang berlaku di sekolah guna 

untuk mengarahkan dan membimbing perilaku anggota sekolah agar 

memiliki sikap dan perilaku yang baik. Sedangkan, Muhammad 

Rifa’i mendefinisikan tata tertib sekolah sebagai aturan yang harus 

dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar 

mengajar. (Febrian Wulandari, 2014:20)  Arti tata tertib sekolah  

yang terkandung dalam definisi tersebut adalah sekumpulan aturan 

tertulis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga sekolah 

sehingga mereka terikat di dalam aturan tersebut. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tata 

tertib merupakan serangkaian peraturan yang disusun dalam suatu 

lembaga secara tersusun dan teratur yang harus ditaati oleh setiap 

orang yang berada dalam lembaga tersebut dengan tujuan 

menciptakan suasana yang aman, tertib dan teratur. 

2) Unsur-unsur Tata Tertib 

Tata tertib berisi seperangkat peraturan yang meliputi hal-hal 

yang wajib dilaksanakan dan yang perlu dihindari atau dilarang oleh 

seseorang, serta ketentuan sanksi yang diberikan bagi orang yang 

melanggar. Arikunto, (Pratiwi  Fajrin, 2013: 13) pada hakikatnya tata 

tertib sekolah baik yang berlaku secara umum maupun khusus 

meliputi tiga unsur: 1)  Perbuatan atau tingkah laku yang diharuskan 

dan yang dilarang  2) Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung 

jawab pelaku dan pelanggar peraturan . 3) Cara atau prosedur untuk 

menyampaikan peraturan kepada subjek yang dikenai tata tertib 

sekolah tersebut. 

a. Kegiatan Nilai-nilai Disiplin di SMK 4 Pontianak 

Pelaksanaan kegiatan yang dapat menginternalisasi nilai-

nilai disiplin dapat dilakukan sebagai berikut : 

(1) Membersihkan kelas sebelum bel masuk berbunyi 



(2) Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan 

(3) Menyiapkan alat tulis sebelum guru masuk ke kelas 

(4) Berpakaian yang bersih dan rapi  

(5) Mengikuti tata tertib sekolah (memakai pakaian seragam, 

datang tepat waktu) 

(6) Kebersihan badan (termasuk kerapian dan kebersihan kuku, 

rambut, gigi, telinga dan lain-lain). 

(7) Bersikap tertib dan tenang pada saat berdoa. 

(8) Menjaga kebersihan lingkungan (tertib membuang sampah di 

tempat sampah) 

(9) Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. 

Sikap disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada  berbagai ketentuan dan peraturan. 

Berdasarkan rumusan Kemendiknas Balitbang Puskur (2010: 34) 

diuraikan indikator sikap disiplin adalah sebagai berikut  

(1) Datang ke sekolah dan masuk kelas pada waktunya 

(2) Melaksanakan tugas-tugas kelas yang menjadi tanggung 

jawabnya 

(3) Duduk pada tempat yang telah ditetapkan 

(4) Menaati peraturan sekolah dan kelas 

(5) Berpakaian rapi 

(6) Mematuhi aturan  

(7) Menyelesaikan tugas pada waktunya 

(8) Saling menjaga dengan teman agar semua tugas-tugas kelas 

terlaksana dengan baik 

(9) Selalu mengajak teman menjaga ketertiban kelas 

(10) Mengingatkan teman yang melanggar peraturan dengan kata-

kata sopan dan tidak menyinggung 

(11) Berpakaian sopan dan rapi 

(12) Mematuhi aturan sekolah 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh kepada 

berbagai ketentuan dan aturan. Dengan indikator pencapaian 

pembelajaran sebagai berikut:  

(1) Hadir tepat waktu  

(2) Mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran  

(3) Mengikuti prosedur kegiatan pembelajaran  



(4) Menyelesaikan tugas tepat waktu 

Peraturan tata tertib di sekolah yang harus dipatuhi sebagai 

berikut : 

(1) Kehadiran peserta didik 

(a) Peserta didik harus hadir di sekolah 15 menit sebelum 

tanda masuk dibunyikan 

(b) Jika peserta didik terlambat kurang dari 15 menit, dapat 

mengikuti pelajaran apabila telah mendapat izin dari guru 

piket. 

(c) Peserta didik yang terlambat lebih dari 15 menit, 

menunggu di luar pagar, setelah murid yang lain masuk 

kelas, baru anak yang terlambat tadi diperkenankan 

masuk, dengan izin guru piket. 

(d) Jika peserta didik terlambat hadir lebih dari 3x dalam 

priode waktu 1 bulan, orang tua akan dipanggil. 

(2) Absensi  

(a) Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau 

hal lain pada hari tersebut agar orang tua memberi izin ke 

sekolah melalui surat, telpon, atau sms, tidak ada izin 

berarti alfa. 

(b) Peserta didik tidak masuk sekolah dalam tiga hari 

berturut-turut karena sakit, agar menyertakan surat 

keterangan dari dokter. 

(c) Peserta didik yang tidak masuk sekolah selama 1 bulan 

berturut-turut tanpa pemberitahuan orang tua peserta didik 

kepada sekolah, dan telah diadakan pemanggilan  orang 

tua peserta didik, dianggap mengundurkan diri. 

(d) Peserta didik dilarang meninggalkan sekolah tanpa izin 

guru kelas atau guru piket. 



(e) Peserta yang sakit atau atau alas an tertentu diperbolehkan 

meninggalkan kelas setelah mendapat izin dari guru kelas 

atau guru piket. 

(3) Kegiatan belajar di sekolah 

(a) Peserta didik diwajibkan menjaga ketenangan, ketertiban, 

keindahan, kebersihan kelas di lingkungan sekolah 

(b) Peserta didik diwajibkan menyediakan alat 

pelajaran/perlengkapan yang diperlukan selama kegiatan 

belajar mengajar. 

(4) Ibadah shalat 

(a) Peserta didik diwajibkan shalat setiap hari jum’at (sesuai 

jadwal). 

(b) Peserta didik  membawa perlengkapan shalat sendiri 

(c) Peserta didik harus menjaga ketenangan pada saat shalat. 

(d) Peserta didik secara bergantian azan, iqamah, dan menjadi 

imam. 

(e) Peserta didik harus menggunakan sandal ketika 

mengambil air wudhu. 

(5) Pakaian sekolah 

(a) Peserta didik mengenakan pakaian seragam yang telah 

ditentukan oleh sekolah dengan bersih dan rapi. 

(b) Peserta didik wajib menggunakan sepatu dan kaos kaki 

dengan warna yang sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 

(c) Peserta didik menggunakan seragam sekolah disesuaikan 

dengan hari-hari yang akan digunakan 

(6) Administrasi  

(a) Setiap peserta didik harus memiliki kartu pelajar. 

(b) Pembayaran SPP bagi yang berasal dari luar kota paling 

lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, pada jam kerja. 



(c) Peserta didik yang menunggak 3 bulan berturut-turut, 

maka akan diberi surat teguran dari sekolah untuk orang 

tua murid/wali. 

(7) Penerimaan tamu 

(a) Orang tua peserta didik/wali yang ingin bertamu dengan 

peserta didik atau guru selama jam sekolah harus melapor 

kepada guru piket. 

(b) Penerimaan tamu dilakukan ruang tunggu, atau di tempat 

yang ditentukan dan tidak boleh dilakukan di kelas atau di 

luar lingkungan sekolah. 

(c) Tamu agar berpakaian rapi dan sopan, sesuai dengan 

lingkungan sekolah 

(8) Larangan 

(a) Peserta didik dilarang memakai jaket pada saat berada 

dilingkungan sekolah . 

(b) Peserta didik dilarang membawa senjata tajam dalam 

bentuk apapun 

(c) Peserta didik dilarang membawa mainan, yang bisa 

mengganggu ketertiban di kelas. 

(d) Peserta didik dilarang berkuku panjang. 

(e) Peserta didik dilarang berambut panjang, bagi anak laki-

laki. 

(f) Peserta dilarang memakai perhiasan yang berlebihan, 

khusus untuk anak perempuan. 

(g) Peserta didik dilarang membuka jilbab di sekolah sampai 

pulang. 

(h) Peserta didik dilarang menggunakan Handpone pada saat 

berada di kelas, kecuali untuk keperluan pembelajaran 

(9) Pengawasan dan kerja sama 

(a) Orang tua peserta didik /wali diharapkan selalu 

mengawasi kegiatan belajar putra/putri selama di rumah 



serta memantau kegiatan belajar dan hasil belajr putra 

/putrinya. 

(b) Orang tua peserta didik diharapkan kehadirannya pada 

setiap pertemuan rapat setiap bulan/tri wulan 

(c) Orang tua peserta didik, agar segera memberitahu kepada 

sekolah apabila terjadi perubahan alamat/tempat tinggal. 

(d) Bagi yang menjemput anaknya supaya orang tua peserta 

didik agar mengantar dan menjemput anaknya tepat waktu 

(e) Informasi sekolah disampaikan melalui surat edaran  

3.  Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Sudjana, (2005:25) hasil belajar adalah “kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya”. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan 

mencakup bidang kognitif, efektif,dan psikomotoris yang beroreintasi 

pada proses belajar mengajar yang di alami siswa. Sudjana (2005:96) 

mengatakan bahwa “hasil belajar itu berhubungan dengan tujuan 

intsruksional dan pengalaman belajar yang dialami siswa”. Seperti bagan 

di bawah ini mengambarkan unsur yang terdapat dalam proses belajar 

mengajar”. “Hasil belajar hal ini berhubungan dengan tujuan 

intsruksional dan pengalaman belajar”’ spears, (Sardiman, 2000:87) 

bahwa “adanya tujuan intsruksional merupakan panduan tertulis akan 

perubahan perilaku yang diinginkan pada diri siswa, sementara 

pengalaman belajar meliputi apa-apa yang dialami siswa baik itu 

kegiatan mengobservasi, mengobservasi, membaca, meniru, mencoba 

sesuatu sendiri, mendengar, mengikuti perintah”.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan kognitif, afektif, dan konatif sebagai pengaruh pengamalan 

belajar yang dialami siswa baik berupa suatu bagian, unit, atau bab 

materi tertentu yang telah diajarkan. Dalam penelitian ini aspek yang di 

ukur adalah perubahan pada tingkat kognitifnya saja. 



 

Bagan.1  

Hubungan Tujuan Instruksional, Pengalaman Belajar, dan Hasil Belajar 
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            Pengalaman belajar b                                Hasil belajar  

         (Sumber: Sudjana, 2005). 

 

b.   Kriteria Hasil Belajar   

Dalam menentukan hasil belajar siswa terutama terutama dalam 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam mutlak diperlukan penilaian. 

Penilaian dapat dilakukan dalam setiap kali pertemuan, maupun setiap 

selesainya pokok bahasan yang digariskan. Begitupula penilaian dapat 

dilakukan dalam setiap semester. Sehubungan dengan hal tersebut di atas 

dalam proses belajar mengajar termasuk pembelajaran PAI dikenal tes : 

formatif, sub sumatif, dan sumatif. 

Dalam penilaian ini peneliti menggunakan tes formatif pada 

semester genap. Tes formatif diberikan dengan maksud untuk 

menetapkan apakah seseorang siswa berhasil mencapai sekumpulan 

tujuan pembelajaran atau tidak. Menurut Daniel Muijs dan David 

Reynolds (2008: 361) evaluasi formatif dirancang untuk memberikan 

informasi kepada guru tentang kinerja, pengetahuan  dan keterampilan 

murid, dan informasi ini kemudian digunakan untuk merencanakan 

pelajaran atau remedial untuk memperbaiki kinerja siswa. Menurut 

Richard Arends (2008:217) evauasi formatif adalah “untuk 

menginformasikan kepada guru tentang pengetahuan dan keterampilan 

yang sebelumnya sudah dimiliki siswa, untuk membantunya dalam 

membuat perencanaan. 

Berdasarakan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria 

hasil belajar adalah suatu penilaian yang dilakukan yang didasakan 

kepada aturan yang telah ditetapkan.   



c.   Pemilihan Alat Evaluasi 

Untuk memperoleh hasil evaluasi sesuai dengan tuntutan syarat-

syarat evaluasi maka pemilihan alat evaluasi menjadi sangat penting. 

Dalam memilih alat evaluasi harus diusahakan adanya kesesuaian antara 

beberapa hal yang menurut Slameto (2001: 135) adalah: 

1) Tujuan Pengajaran/Sasaran Evaluasi 

Pembelajaran agama pada kawasan efektif lebih kurang 60%, 

sedangkan kognitif dan performansi 40%. Implikasinya terhadap alat 

evaluasi adalah diusahakannya sedapat mungkin alat evaluasi yang 

dipilih mengukur intervensi tersebut. 

2) Pengalaman Belajar Mengajar 

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan proses bukan produk. 

Dalam pendekatan proses diupayakan agar siswa belajar bagaimana 

caranya belajar. Upaya tersebut menuntut ketuntasan belajar yang 

tinggi. 

3) Karakteristik Siswa 

Latar belakang siswa adalah sangat variatif belum lagi berkaitan 

dengan proses pergeseran nilai-nilai masyarakat tidak/kurang 

menunjang materi Fiqih sangat mempengaruhi pengalaman belajar 

yang diciptakan di sekolah. 

4) Materi Pengajaran 

Evaluasi tidak hanya akan mengukur seberapa banyak materi 

dikuasai oleh siswa, tetapi juga harus mengukur seberapa jauh materi 

tersebut ikut andil/berperan dalam proses internalisasi nilai-nilai bagi 

siswa. Dengan kata lain juga meminta alat evaluasi yang sesuai pula. 

5) Media Pengajaran 

Pendekatan proses menuntut media yang bervariasi/multi media. 

Tujuan itulah yang memungkinkan terjadinya proses internalisasi 

nilai-nilai dan sekaligus menuntut alat evaluasi yang bervariasi 

pula/multi evaluasi.   

6) Karakteristik Alat Evaluasi 

Tak ada satupun alat evaluasi yang serba cocok untuk segala hal. 

Setiap alat evaluasi memiliki keunggulan dan kelemahannya, yang 

penting dalam penggunaannya setiap alat harus disesuaikan dengan 

tujuan pemilihan alat evaluasi yang bersangkutan. 

 

Senada dengan pendapat di atas ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam memilih/menetapkan alat evauasi: 

1) Tujuan Pengajaran 

Materi pelajaran hendaknya ditetapkan dengan mengacu pada tujuan-

tujuan instruksional yang ingin dicapai. 

2) Pentingnya Bahan 



Materi yang diberikan hendaknya merupakan bahan yang betul-betul 

penting, baik dilihat dari tujuan yang ingin dicapai maupun fungsinya 

untuk mempelajari bahan berikutnya. 

3) Nilai Praktis 

Materi yang dipilih hendaknya bermakna bagi para siswa, dalam arti 

mengandung nilai praktis/bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. 

4) Tingkat perkembangan peserta didik 

Kedalaman materi yang dipilih hendaknya ditetapkan dengan 

memperhitungkan tingkat perkembangan berpikir siswa yang 

bersangkutan, dalam hal ini biasanya telah dipertimbangkan dalam 

kurikulum sekolah yang bersangkutan. 

5) Tata urutan 

Materi yang diberikan hendaknya ditata dalam urutan yang 

memudahkan dipelajarinya keseluruhan materi oleh peserta didik atau 

siswa.  

(http://aristhaserenade.blogspot.co.id/2011/01/penentuan-dan-

penyusunan-alat-evaluasi.html) 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan 

alat evaluasi disesuaikan dengan tujuan, karakterisik alat evaluasi tingkat 

perkembangan peserta didik, dan nilai praktis 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan 

pembelajaran di kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar itu sendiri. Sugihartono, dkk. (2007: 76-77),  menyebutkan  

faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hasil  belajar, sebagai berikut: 

a. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang  belajar.  Faktor  internal  meliputi:  faktor  jasmaniah  dan 

faktor psikologis. 
b. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar  individu. Faktor 

eksternal meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. 

Berdasaran jurnal hasil penelitian Masnah (2015) menyaakan bahwa 

“faktor – faktor penghambat dan pendukung nilai kehadiran tata tertib anak 

di  Raudhatul Athfal Babussalam sudah dapat diminimalisir dengan baik 

yaitu dengan membiasakan anak untuk selalu mentaati aturan, memberikan 

dukungan yang penuh terhadap peraturan yang dibuat, memberikan 



dukungan terhadap nilai-nilai disiplin, baik dalam lingkungan belajar, 

lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat” 

Dalam masalah lingkungan sekolah Munardji (2004: 138) 

menjelaskan bahwa ”lingkungan sekolah yang mempengaruhi keberhasilan 

belajar adalah lingkungan fisik beserta komponennya seperti kondisi sekolah 

serta kelengkapan sarana serta prasarana penunjang proses belajar”. Segala 

sesuatu di sekolah akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar 

seseorang. Lebih lanjut Slameto (2010: 64) mengatakan bahwa ”faktor 

sekolah mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, 

relasi guru dengan murid, siswa dengan siswa, disiplin sekolah metode 

belajar, keadaan gedung serta standar pelajaran. 

Sekolah kaya dengan aktivitas belajar, memiliki sarana serta prasarana 

memadai, terkelola dengan baik, diliputi suasana akademis wajar, akan 

sangat mendorong semangat belajar para siswanya. Keadaan demikian akan 

dapat memacu prestasi belajar siswa sehingga akhirnya akan menghantarkan 

pada keberhasilan suatu poses belajar. 

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)  

Pengertian Pendidikan Agama Islam sebagaimana yang diungkapkan 

Zakiyah Daradjat (2013: 40)  yaitu: a) Pendidikan Agama Islam adalah usaha 

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar setelah selesai dari 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta 

menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life). b) Pendidkan Agama 

Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam. c) 

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran 

agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 

nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati, 

dan mengamalkan ajaran agama 12 Islam yang telah diyakini menyeluruh, 

serta menjadikan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak.  

Sedangkan M. Arifin (2013: 61) mendefinisikan pendidikan Agama 

Islam adalah “proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang 

lebih baik dan yang mengangkat derajat kemanusiaannya, sesuai dengan 



kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarannya (pengaruh dari luar)”. 

Jadi Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, 

bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat 

memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam, serta 

menjadikannya sebagai jalan kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan 

masyarakat. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil suatu pengertian, bahwa 

pendidikan agama Islam merupakan sarana untuk membentuk kepribadian 

yang utama yang mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan 

sehari-hari sesuai dengan norma dan ukuran Islam. 

Di dalam kurikulum, dijelaskan bahwa pendidikan Agama Islam 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, 

menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan/atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk 

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama 

dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. 

Dari pengertian tersebut dapat peneliti kemukakan beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu 

berikut ini. 

a. Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang dilakukan secara berencana 

dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. 

b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan; dalam arti 

ada yang dibimbing, diajari dan/atau dilatih dalam peningkatan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran 

Agama Islam. 

c. Pendidik atau Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang melaukan 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan secara sadar terhadap 

para peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. 

d. Kegiatan (pembelajaran) pendidikan agama Islam diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan 



ajaran Agama Islam dari peserta didik, yang disamping untuk kesalehan 

atau kualitas pribadi, juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial. 

Usaha pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah diharapkan 

agar mampu membentuk kesalehan pribadi dan sekaligus kesalehan sosial 

sehingga pendidikan agama Islam diharapkan jangan sampai: (1) 

Menumbuhkan semangat fanatisme; (2) Menumbuhkan sikap intoleran 

dikalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia; dan (3) Memperlemah 

kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan nasional (Menteri 

Agama RI, 1996).  

Pendidikan agama Islam diharapkan mampu menciptakan ukhuwah 

Islamiyah dalam arti luas, yaitu ukhuwah fi al-‘ubudiyah, ukhuwah fi al-

insaniyah, ukhuwah fi al-wathaniyah wa al-nasab, dan ukhuwah fi din al-

Islam. 

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, dalam arti 

masyarakat yang serba plural, baik dalam agama, ras, etnis, budaya dan 

sebagainya, pembelajaran pendidikan agama Islam diharapkan mampu 

mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam arti luas tersebut. Sungguhpun 

masyarakat berbeda-beda agama, ras, etnis, tradisi, dan budaya, tetapi 

bagaimana melaui keragaman ini dapat dibangun suatu tatanan yang rukun, 

damai dan tercipta kebersamaan hidup serta toleransi yang dinamis dalam 

membangun bangsa Indonesia. 

6.   Materi Memahami Makna Kejujuran 

a.  Pengertian Jujur 

Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan “aś-śidqu” atau 

“śiddiq” yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini 

adalah dusta, atau dalam bahasa Arab ”al-ka©ibu”.  

Secara istilah, jujur atau aś-śidqu bermakna: (1) kesesuaian antara 

ucapan dan perbuatan; (2) kesesuaian antara informasi dan kenyataan; (3) 

ketegasan dan kemantapan hati; dan (4) sesuatu yang baik yang tidak 

dicampuri kedustaan. 

b.   Pembagian Sifat Jujur 



Imam al-Gazali membagi sifat jujur atau benar (śiddiq) sebagai 

berikut: 

1) Jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi 

seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan 

karena Allah SWT. 

2) Jujur dalam perkataan (lisan), yaitu sesuainya berita yang diterima 

dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara 

perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barangsiapa 

yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang 

sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. 

Menepati janji termasuk jujur jenis ini. 

3) Jujur dalam perbuatan/amaliah, yaitu beramal dengan sungguh 

sehingga perbatan §ahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada 

dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kejujuran merupakan 

fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran karena jujur identik 

dengan kebenaran. Allah Swt. berfirman: Artinya: “Wahai orang-

orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah Swt. dan 

ucapkanlah perkataan yang benar.” (Q.S. al-Ahzāb/33:70). Orang 

yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya karena 

sangat berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mampu 

menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan, atau berbeda apa 

yang di lidah dan apa yang diperbuat. Allah Swt. berfirman, “Wahai 

orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu 

yang tidak kamu kerjakan?(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika 

kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (Q.S. aś-

¤aff/61:2-3). 

Pesan moral ayat tersebut tidak lain memerintahkan satunya 

perkataan dengan perbuatan. Dosa besar di sisi Allah Swt., 

mengucapkan sesuatu yang tidak disertai dengan perbuatannya. 

Perilaku jujur dapat menghantarkan pelakunya menuju kesuksesan 

dunia dan akhirat. Bahkan, sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki 



oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, orang-orang yang selalu 

istiqamah atau konsisten mempertahankan kejujuran, sesungguhnya 

ia telah mamiliki separuh dari sifat kenabian. Jujur adalah sikap yang 

tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa 

harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat 

disebut al-Amin, yakni orang yang terpercaya, jujur, dan setia. 

Dinamai demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan 

kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, 

baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Sifat 

jujur dan terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

segala aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan rumah tangga, 

perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Di antara faktor 

yang menyebabkan Nabi Muhammad saw. berhasil dalam 

membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan 

akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol 

adalah kejujurannya sejak masa kecil sampai akhir hayatnya sehingga 

ia mendapa gelar al-Amin (orangyang dapat dipercaya atau jujur). 

Kejujuran akan mengantarkan seseorang mendapatkan cinta 

kasih dan keridaan Allah Swt. Sedangkan kebohongan adalah 

kejahatan tiada tara, yang merupakan faktor terkuat yang mendorong 

seseorang berbuat kemunkaran dan menjerumuskannya ke jurang 

neraka.Kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagian, serta 

ketenteraman, harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan, seorang 

muslim wajib pula menanamkan nilai kejujuran tersebut kepada 

anak-anaknya sejak dini hingga pada akhirnya mereka menjadi 

generasi yang meraih sukses dalam mengarungi kehidupan. Adapun 

kebohongan adalah muara dari segala keburukan dan sumber dari 

segala kecaman karena akibat yang ditimbulkannya adalah kejelekan, 

dan hasil akhirnya adalah kekejian. Akibat yang ditimbulkan oleh 

kebohongan adalan namimah (mengadu domba), sedangkan namimah 

dapat melahirkan kebencian. Demikian pula kebencian adalah awal 



dari permusuhan. Dalam permusuhan tidak ada keamanan dan 

kedamaian. Dapat dikatakan bahwa, “orang yang sedikit kejujurannya 

niscaya akan sedikit temannya.” 

c. Contoh Bukti Kejujuran Nabi Muhammad saw. 

Ketika Nabi Muhammad hendak memulai dakwah secara terbuka 

dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan misalnya, 

Rasulullah saw. berdiri di atas bukit, kemudian memanggil-manggil 

kaum Quraisy untuk berkumpul, “Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian 

semua. Aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua!”. 

Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah saw., berduyun-duyun 

kaum Quraisy berdatangan, berkumpul untuk mendengarkan berita dari 

manusia jujur penuh pujian. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah 

besar, beliau tersenyum kemudian bersabda, “Saudara-saudaraku, jika 

aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang 

sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?” 

Tanpa ragu semuanya menjawab mantap, “Percaya!”. Kemudian, 

Rasulullah kembali bertanya, “Mengapa kalian langsung percaya tanpa 

membuktikannya terlebih dahulu?” Tanpa ragu-ragu orang yang hadir 

disana kembali menjawab mantap, “Engkau sekalipun tidak pernah 

berbohong, wahai al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur 

yang kami kenal.” 

 

B.  Kerangka Pikir 

Pembelajaran yang ideal merupakan konteks interaksi yang 

memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar (learning experience) 

dalam rangka menumbuhkembangkan potensinya, mental intelektual, emosional, 

fisik yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Proses ini 

menunjukkan adanya peristiwa yang memungkinkan terjadinya aktivitas siswa 

dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dan guru perlu membantu siswa 

memperoleh informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, memahami nilai nilai 

dan sarana mengeksplorasi kemampuannya.  



Salah satu dampak negatif dari ketidakhadiran, menyebabkan terjadinya 

perubahan nilai-nilai, etika dan moral siswa yang pada umumnya saat ini hingga 

menampilkan karakter kurang baik yang telah mempengaruhi  sikap, tindakan 

dan perilaku yang ada di sekolah. Kondisi ini berdampak terhadap perubahan 

perilaku siswa di sekolah. Kehadiran merupakan sistem nilai terpola yang 

dimiliki oleh sekolah. Untuk memelihara agar pola nilai kehadiran tetap 

terpelihara dalam diri setiap anggota komunitas sekolah perlu dilakukan 

sosialisasi dan internalisasi. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka secara grafis koelasi antara 

tingkat kehadiran dan hasil belajar PAI siswa dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

X = Tingkat Kehadiran Siswa 

Y = Hasil Belajar PAI 

 

C.  Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang diteliti dan 

kebenarannya masih diragukan serta perlu dibuktikan lebih lanjut. Penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak terdapat Korelasi Tingkat Kehadiran Siswa Dengan Hasil  Belajar  

Pendidikan Agama Islam di Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4  

Pontianak  

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat Korelasi Tingkat Kehadiran Siswa Dengan Hasil  Belajar  

Pendidikan Agama Islam di Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4  

Pontianak  

 

Variabel Y Variabel X 



BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Metode dan Bentuk Penelitan 

1. Metode Penelitian  

Hadari Nawawi (2012: 65) mengatakan penggunaan metode yang 

tepat meliputi:  

a. Menghindari pemecahan masalah dan cara berfikir spekulatif dalam 

mencari kebenaran ilmu, terutama dalam ilmu sosial yang variabelnya 

sangat dipengaruhi oleh sikap subjektivitas manusia yang 

mengungkapkannya. 

b. Menghindari  pemecahan masalah yang tidak menguntungkan bagi 

perkembangan ilmu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern.  

c. Meningkatkan objektivitas dalam menggali kebenaran yang tidak saja 

penting artinya secara teoritis tetapi juga sangat di dalam kehidupan 

manusia. 

 

Dari pendapat dari atas, dapat dikatakan bahwa metode merupakan 

cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian, 

guna mencapai keinginan yang hendak dicapai oleh peneliti yang 

bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif, 

karena dalam penelitian ini peneliti bermaksud memaparkan situasi ataupun 

peristiwa dan gejala kejadian yang ada atau gejala yang terjadi pada saat 

peneliti melakukan penelitian. 

Hadari Nawawi (2012: 57) mengatakan “metode deskriptif adalah 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / 

melukiskan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya“. Selanjutnya Winarno 

Surachmad (2004: 79) mengatakan “penentuan metode deskriptif dalam 

suatu penelitian tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan pengisian 

data tetapi meliputi analisis dan interprestasi tentang arti data itu“ 

2. Bentuk Penelitian  

Dalam penelitian, selain dituntut mampu menggunakan metode dan 

pendekatan yang tepat, dituntut pula mampu memilih bentuk penelitian 



yang tepat. Maka berkenaan dengan itu Nawawi (2012: 68) menggolongkan 

dari tiga bentuk penggunaan metode deskriptif, yaitu:  

a. Study survey (survei studies) 

b. Studi hubungan (interrelationship studies) 

c. Studi perkembangan (developmental studies) 

Berdasarkan paparan tersebut, ditegaskan bahwa bentuk penelitian 

yang dipilih adalah studi hubungan (Interralationship studies). Studi 

hubungan adalah bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara 

menghimpun data suatu populasi, kemudian mempelajari dan menganalisis 

data-data yang telah diperoleh tersebut. Menurut Dantes (2012: 69) bahwa 

“studi hubungan adalah menangani hubungan antara dua variabel atau lebih 

dan pengaruh variabel bebas lain yang telah dkendalikan“. 

3. Pendekatan  Penelitian  

 Pendekatan  penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah “ suatu proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan 

mengenai hal yang ingin diketahui”. (Margono, 2004: 107) . 

 

B. Ruang Lingkup Penelitian  

1. Variabel Penelitian 

a.  Variabel Bebas 

Amirul Hadi (2005:205) mengatakan variabel bebas adalah: 

"kondisikondisi atau karaktersitik-karakteristik yang oleh peneliti 

dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan 

fenomena yang diobservasi. Dalam penelian ini variabel bebasnnya 

adalah tingkat kehadiran. Variabel tingkat kehadiran dalam penelitian ini 

akan diukur dengan menggunakan angket. Tingginya total skor yang 

diperoleh menunjukkan tingkat kehadiran yang tinggi, sebaliknya 

rendahnya total skor yang diperoleh menunjukkan tingkat kehadiran 

yang rendah.  

 

 



b. Variabel Terikat  

  Hadari Nawawi (2012: 57) mengatakan "variabel terikat adalah 

sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang ada atau muncul dipengaruhi 

atau ditentukan oleh adanya variabel bebas". Dalam penelitian ini 

vareabel terikatnya adalah hasil belajar siswa. Adapun indikator dampak 

gejala hasil belajar siswa tersebut adalah: variabel hasil belajar PAI 

dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan tes. Tingginya 

total skor yang diperoleh menunjukkan korelasi hasil belajar PAI yang 

tinggi, sebalikknya rendahnya total skor diperoleh menunjukkan korelasi 

hasil belajar PAI  yang rendah.  

2. Definisi Operasional  

Kerlinger yang dikuti buku Harun Rasyid (2000:60) “Operasional 

adalah ikhtiar dalam meletakkan pada suatu Variabel dengan cara 

menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu dilakukan 

untuk mengukur variabel itu”. Penelitian hal  ini  bertujuan agar mudah 

dalam menentukan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Tingkat Kehadiran  

Tingkat kehadiran dalam penelitian ini adalah keikutsertaan 

peserta didik secara fisik dan mental, serta keterlibatan dalam kegiatan-

kegiatan sekolah. 

b. Hasil Belajar . 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan  bidang kognitif, 

yang berorientasi pada proses belajar mengajar yang dialami siswa.  

3. Populasi dan sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek dalam penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 1991:115). Demikian pula menurut Sugiyono (2010:61) 

Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 



yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetepkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.  

 Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas X yang lebih 

banyak melakukan pelanggaran. Selanjutnya akan ditentukan 

karakteristik yang berbagi beberapa golongan:  

1) Siswa kelas X, yang sering melakukan pelanggaran terhadap disiplin 

sekolah  

2) Siswa kelas X, yang ikut aktif dalam pembelajaran PAI.  

Berdasarkan karakteristik di atas maka jumlah populasi adalah 

totalitas dari siswa X yang lebih sering melakukan pelanggaran disiplin 

sebagai sumber data seperti tabel di bawah ini. 

 

          Tabel 3. 1 Populasi Masing-masing Kelas 

No Kelas Populasi 

1 

2 

3 

4 

X TKR (Teknik Kendaraan 

Ringan) 

X TKB (Teknik Kerja Beton)  

X TLAS (Teknik Pengelasan) 

X TKK  (Teknik Kerja Kayu) 

33 

31 

30 

32 

 Jumlah 126 

 

b. Sampel  

Menurut Sugiyono (2013: 120) maksud random sampling adalah 

“mengambil anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan  stara yang ada dalam populasi itu” maka sampel 

adalah sebagian populasi yang mewakili keseluruhan populasi sebagai 

sumber data penelitian kedudukan setiap sampel sama dalam nilai data 

yang diberikan inilah yang disebut random sampling. Sehubungan hal itu 

Arikunto (1991:107) menyatakan bahwa populasi adalah “ jika subjek 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitianya 

merupakan penelitian populasi, jika jumlah subjeknya lebih besar dapat 

di ambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”  

Dari pendapat dari atas, dapat diambil sampel sebesar 50%  jadi 

besarnya sampel yang diambil dalam penelitian ini sebesar 50%. 



Untuk menentukan jumlah sampel pada masing-masing kelas, 

peneliti  hanya meneliti pada kelas X yang berjumlah empat kelas. 

Jumlah populasi 126 siswa yaitu kelas X TKR, X TKBB, X TLAS, X 

TKK. Setelah menentukan sampel dan teknik sampling, berikut ini akan 

dipaparkan pembagian sampel untuk setiap kelasnya dengan cara sebagai 

berikut:  

                   Tabel 3.2  

   Penetapan Jumlah Sampel Pada Masing-Masing Kelas  

No Kelas Populasi Sampel Keterangan 

1 

2 

3 

4 

X TKR 

X TKB 

X TLAS 

X TKK 

33 

30 

31 

32 

17 

15 

16 

16 

Masing-masing kelas 

diambil 50% 

 Jumlah 126 64  

 

Sampel yang berjumlah 64 orang tersebut diambil menggunakan 

teknik random sampling atau acak. Menurut S. Nasution (1992 : 101) 

bahwa yang dimaksud dengan acak atau random adalah “kesempatan 

yang sama untuk dipilih bagi setiap individu atau unit dalam keseluruhan 

populasi”. Sampel acak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara undian masing-masing kelas sebagai subjek penelitian. 

Sedangkan cara yang digunakan untuk melaksanakan teknik random ini 

adalah dengan menggunakan cara undian yang pelaksanaannya 

dikemukakan oleh Hadari Nawawi (2012 : 152) sebagai berikut: 

Cara undian dilakukan dengan memberikan kode pada unit sampling 

dalam keseluruhan populasi, kemudian setiap kode satu-persatu 

dituliskan diatas potongan-potongan kertas yang sama besarnya dan 

jenisnya, lalu digulung. Gulungan kertas yang berisikan kode itu 

dimasukkan ke dalam surat atau tempat (misalnya kaleng kosong). 

Setelah dikocok-kocok dilakukan penarikan satu-persatu gulungan 

kertas itu sampai diperoleh jumlah yang sesuai dengan ukuran sampel 

yang ditentukan. 

 

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

1. Teknik Alat Pengumpulan Data  

Amirul Hadi dan Haryono (2005: 129) mengatakan “teknik alat 

pengumpulan data ada bermacam-macam yaitu teknik observasi, teknik 



komunikasi dan teknik pengukuran”. Selanjutnya Hadari Nawawi (2012: 94) 

mengatakan ada beberapa Teknik pengumpulan data yaitu:  

a. Teknik observasi langsung  

b. Teknik observasi tidak langsung 

c. Teknik komunikasi langsung  

d. Teknik komunikasi tidak  langsung  

e. Teknik pengukuran   

f. Teknik studi dokumenter 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dengan memperhatikan masalah 

dan jenis data yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Teknik Pengukuran  

Teknik Pengukuran adalah “teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan menggunakan tes yaitu tes berupa soal pilihan ganda 

sebagai alat pengumpulan data. Teknik pengukuran bersifat mengukur 

karena menggunakan instrument standar atau telah distandarisasikan, dan 

menghasilkan data hasil pengukuran yang berbentuk angka-angka”. 

b. Teknik Dokumentasi   

Suharsimi Arikunto (1991: 64) adalah “metode yang digunakan 

untuk mencari data mengenai variabel atau hal-hal yang berupa catatan, 

transkip, buku-buku dan sebagainya”. Alat yang dipakai adalah semua 

dokumentasi (buku, perekaman, photo dan lain-lain). Dokumen yang telah 

diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan 

(sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. 

Jadi dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau 

melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumuen 

yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-

dokumen tersebut. 

2. Alat Pengumpulan Data  

a. Tes 

Menurut Sukardi (2007: 138) “tes merupakan prosedur sistematik 

dimana individu yang dites direpsentasikan dengan suatu set stimuli 

jawaban mereka yang dapat menunjukkan ke dalam angka”. Harjanto 



(2006:284) mengemukakan “dalam tes; tes yang diberikan berupa tes 

tertulis, tes tertulis dan tes perbuatan”. Sedangkan non tes berupa 

observasi dan wawancara. 

Dalam tes telah direncanakan sesuai dengan pilihan hati dengan 

pikiran subjek guna menggambarkan respons yang kemudian di olah oleh 

peneliti secara sistematis menuju suatu arah kesimpulan yang 

mengambarkan tingkah laku dari subjek tersebut. Tes merupakan 

pengumpulan informasi adalah serangkaian pertayaan atau latihan yang 

digunakan untuk mengukur mengenai tingkat kehadiran siswa. Instrumen 

hasil tes terdiri dari 20 soal pilihan ganda dengan skor untuk setiap soal 0-

1. 

b. Dokumen  

Berdasarkan kurikulum K13 tentang kehadiran siswa dapat 

dijabarkan sebagai berikut:   

1) Kehadiran tidak mencapai 75%  dianggap Rendah (0 - 33) 

2) Kehadiran kurang mencapai 90% dianggap Cukup (34- 66) 

3) Kehadiran mencapai 90% ke atas dianggap Tinggi (67 - 100) 

3. Kegiatan Uji Coba 

Kegiatan uji coba instrumen penelitian dilakukan pada siswa kelas X  

SMK Negeri 4 Pontianak, dalam hal ini terhadap siswa sejumlah 26 orang 

untuk mengetahui validitas dan reabilitas dari instrumen yang akan 

disebarkan kepada responden.  

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah untuk mengatahui apakah butit-butir instrumen yang 

dibuat oleh peneliti benar-benar valid sehingga layak dilanjutkan untuk 

digunakan oleh peneliti, dengan kata lain bahwa instrumen bisa 

disebarkan kepada responden. Selanjutnya instrumen diujicobakan 

terhadap 26 orang responden, dan selanjutnya diolah menggunakan 

rumus product moment sebagai berikut:  
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b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui ketepatan suatu butir instrumen 

yang dibuat oleh peneliti, yang selanjutnya akan diubah jika kurang tepat. 

Dalam hali ini instrumen disebarkan kepada responden  bersamaan 

dengan uji validitas, kemudian diolah menggunakan rumus product 

moment dan Spearman Brown.  

r11= 
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Interpretasi derajat reliabilitas oleh Guilford (Jihad dan Abdul Haris, 

2008:181) sebagai berikut: 

                                                        Tabel 3.3 

 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

      Koefisien Reliabilitas  Interpretasi 

0,90  <  r11  ≤  1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

0,70  <  r11 ≤ 0,80 Reliabilitas tinggi 

0,40  <  r11 ≤ 0,70 Reliabilitas sedang 

0,20  <  r11 ≤ 0,40 Reliabilitas rendah 

r11 ≤  0,20 Reliabilitas sangat rendah 

 

D. Teknik Analisis Data  

Data yang telah berkumpul diolah dan dianalisis menggunakan analisis 

data kuantitatif yang bersifat analisis statistik maka proses pengolahan data 

menggunakan metode statistik. Adapun penggunaan metode ini adalah untuk 

menganalisis data yang diperoleh dari hasil angket yang disebarkan kepada 

responden (siswa).  

1. Untuk menjawab sub masalah nomor 1 digunakan perhitungan persentase. 

Maka dipergunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat 

Muhammad Ali (1989:184) dengan formulasi rumus sebagai berikut :  

%  = 
N

n
x 100  

 

Keterangan :  

%    = Persentase  



n     = Hasil Observasi  

N    = Jumlah Sampel 

2. Untuk menjawab sub masalah 2 digunakan rumus rata-rata :  

X


= 


Y

 

Keterangan: 

               X


= rata-rata 

            ∑Y = Nilai yang diperoleh siswa 

            N = Jumlah siswa 

 

          Tabel 3.4  

        Kriteria Hasil Belajar Siswa 

Kriteria Kategori 

91,00 – 100,00 Istimewa 

81,00 – 90,00 Baik Sekali 

71,00 – 80,00 Baik 

61,00 – 70,00 Lebih dari Cukup 

51,00 – 60,00 Cukup 

41,00 – 50,00 Hampir Cukup 

31,00 – 40,00 Kurang 

21,00 – 30,00 Kurang Sekali 

11,00 – 20,00  Buruk 

00,00 – 10,00 Buruk Sekali 

 

3. Untuk menjawab sub masalah 3 digunakan rumus korelasi product moment. 

Sugiyono (2011: 12) mengemukakan sebagai berikut :  

rxy = 
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Keterangan :  

rxy  = koefisien korelasi  

N = jumlah populasi / sampel  

X = nilai variabel x 



Y  = nilai variabel y  

X
2
  = variabel x dikuadratkan 

Y
2
  = variabel y dikuadratkan 

                 XY = variabel x dikalikan variabel y                                 

 

Tabel 3.4 

 Klasifikasi Koefisien Korelasi 

      Koefisien Validitas  Interpretasi 

0,90  <  rxy  ≤  1,00 Sangat tinggi 

0,70  <  rxy ≤ 0,80 Tinggi 

0,40  <  rxy ≤ 0,70 Sedang 

0,20  <  rxy ≤ 0,40 Rendah 

Rxy ≤  0,20           Sangat rendah 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data  

1. Uji Coba   

Kegiatan uji coba instrumen penelitian dilakukan pada siswa kelas X   

pada kelas yang berbeda di SMK Negeri 4 Pontianak, dalam hal ini terhadap 

siswa sejumlah 40 orang sebagai tindak lanjut untuk mengetahui validitas 

dan reabilitas dari instrumen yang akan disebarkan kepada responden.  

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah untuk mengatahui apakah butit-butir 

instrumen yang dibuat oleh peneliti benar-benar valid sehingga layak 

dilanjutkan untuk digunakan oleh peneliti, dengan kata lain bahwa 

instrumen bisa disebarkan kepada responden. Selanjutnya instrumen 

diujicobakan terhadap 40 orang responden.  Sebuah butir soal dikatakan 

memiliki validitas yang tinggi jika skor pada tiap butir soal mempunyai 

kesejajaran dengan skor total (Arikunto, 2010:76).  

Menurut Widyoko (2010:140) perlunya mencari validitas 

instrumen untuk mengetahui validitas instrumen rendah dan apa yang 

menyebabkan instrumen tersebut jelek. Jika r hitung   r tabel, maka tiap 

butir soal berkorelasi terhadap skor total dinyatakan valid, dan apabila r 

hitung   r tabel maka tiap butir soal berkorelasi terhadap skor total 

dinyatakan tidak valid. Rumus yang digunakan adalah bivariate pearson 

(Prinyanto,2010:91). 

 

 

Keterangan: 

rix = koefisien korelasi item total (bivariate pearson) 

                   i   = skor item 

x  = skor total 

n  = banyaknya subjek 
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Interprestasi mengenai besarnya koefisien korelasi menurut 

Arikunto (2010:75) adalah sebagai berikut: 

 

  Tabel 4.1 

   Klasifikas Koefisien Validitas 

 

Koefisien validitas (rxy) Interpretasi 

0,800  <  rxy  ≤  1,00 Validitas sangat tinggi 

0,600  <  rxy ≤ 0,800 Validitas tinggi 

0,400  <  rxy ≤ 0,600 Validitas sedang 

0,200  <  rxy ≤ 0,400 Validitas rendah 

0,00  <  rxy ≤  0,200 Validitas sangat rendah 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh validitas butir soal yang disajikan 

dalam Tabel 3.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Perhitungan Validitas Tiap Butir Soal 

 

No 

Soal 
Validitas Keterangan 

No 

Soal 
Validitas Keterangan 

1 0,-301 Validitas sangat rendah 21 0,052 Validitas sangat rendah 

2 0,-071 Validitas sangat rendah 22 0,302 Validitas rendah 

3 0,374 Validitas rendah 23 0,399 Validitas rendah 

4 0,319 Validitas rendah 24 0,417 Validitas sedang 

5 0,004 Validias sangat rendah 25 0,304 Validitas rendah 

6 0,352 Validias rendah 26 0,423 Validitas sedang 

7 0,027 Validitas sangat rendah 27 0,604 Validitas tinggi 

8 0,350 Validitas rendah 28 0,389 Validitas rendah 

9 0,400 Validitas sedang 29 0,236 Validitas rendah 

10 0,-060 Validitas sangat rendah 30 0,402 Validitas sedang 

11 0,510 Validias sedang 31 0,601 Validitas tinggi 

12 0,515 Validitas sedang 32 0,535 Validitas sedang 

13 0,000 Validitas sangat rendah
 

33 0,316 Validitas rendah 

14 0,352 Validias rendah 34 0,350 Validitas rendah  

15 0,441 Validitas sedang 35 0,399 Validitas rendah 

16 0,378 Validitas rendah 36 0,403 Validitas sedang 

17 0,416 Validitas sedang 37 0,375 Validitas rendah 



18 0,454 Validitas sedang 38 0,198 Validitas sangat rendah 

19 0,25 Validitas rendah 39 0,400 Validitas sedang 

20 0,-251 Validitas sangat rendah 40 0,15 Validitas sangat rendah 

 

Dalam penelitian ini menghitung validitas butir soal menggunakan 

aplikasi SPSS versi 17, berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil 

uji coba soal dengan tingkat validitas tiap butir soal, jika r hitung   r 

tabel sebesar 0,312, maka tiap butir soal berkorelasi terhadap skor total 

dinyatakan valid, dan apabila r hitung   r tabel sebesar 0,312, maka tiap 

butir soal berkorelasi terhadap skor total dinyatakan tidak valid. Dari 

hasil tersebut diperoleh 10 soal validitas sangat rendah, 16 soal viiditas 

rendah, 12 soal validitas sedang, dan 2 soal validitas tinggi.  

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui ketepatan suatu butir 

instrumen yang dibuat oleh peneliti, yang selanjutnya akan diubah jika 

kurang tepat. Dalam hali ini instrumen disebarkan kepada responden  

bersamaan dengan uji validitas, kemudian diolah menggunakan rumus 

product moment dan Spearman Brown.  

Tes yang mempunyai reliabilitas berarti tes tersebut mempunyai 

sifat yang dapat dipercaya sehingga alat tes tersebut dapat dipergunakan. 

Menurut Arikunto (1991:178), “Reliabilitas menunjukkan pada suatu 

pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik”. Pengujian reliabilitas tes berbentuk pilihan ganda apabila 

menghitung secara manual dengan rumus spreman brown, dengan alasan 

karena soal yang digunakan menggunakan skor 0 dan 1 untuk tiap butir 

soal pilihan ganda. 

Rumus sperman brown: 

 

  

                   (Arikunto, 2010:95) 
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Interpretasi derajat reliabilitas oleh Guilford (Jihad dan Abdul 

Haris, 2008:181) sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

   Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

      Koefisien Reliabilitas  Interpretasi 

0,80  <  r11  ≤  1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

0,70  <  r11 ≤ 0,80 Reliabilitas tinggi 

0,40  <  r11 ≤ 0,70 Reliabilitas sedang 

0,20  <  r11 ≤ 0,40 Reliabilitas rendah 

r11 ≤  0,20 Reliabilitas sangat rendah 

 

Dalam penelitian ini menghitung reliabilitas menggunakan aplikasi 

SPSS versi 17, berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil tes uji coba 

bentuk obyektif pilihan ganda secara keseluruhan dengan diketahui r hitung 

0,819 > 0,312 maka dapat dikatakan instrumen pengukuran tersebut reliabel 

dengan interprestasi sangat tinggi.  

2. Hasil Penelitian  

a. Utuk menjawab sub masalah 1 digunakan rumus persentase 

%  = 
N

n
x 100  

Tabel 4.4 

Persentase Kehadiran Siswa  

No Kode  Siswa 

 

Kehadiran Siswa 

   1 A1 96 

2 A2 95 

3 A3 98 

4 A4 95 

5 A5 95 

6 A6 95 

7 A7 95 

8 A8 95 

9 A9 95 

10 A10 98 

11 A11 91 

12 A12 91 

13 A13 93 

14 A14 89 

15 A15 89 

16 A16 88 



17 A17 89 

18 A18 95 

19 A19 93 

20 A20 97 

21 A21 95 

22 A22 95 

23 A23 97 

24 A24 95 

25 A25 90 

26 A26 89 

27 A27 90 

28 A28 90 

29 A29 89 

30 A30 89 

31 A31 85 

32 A32 87 

33 A33 94 

34 A34 92 

35 A35 93 

  36 A36 92 

37 A37 97 

38 A38 94 

39 A39 94 

40 A40 93 

41 A41 94 

42 A42 94 

43 A43 91 

44 A44 92 

45 A45 91 

46 A46 89 

47 A47 86 

48 A48 86 

49 A49 93 

50 A50 90 

51 A51 90 

52 A52 90 

53 A53 91 

54 A54 94 

55 A55 94 

56 A56 94 

57 A57 90 

58 A58 89 

59 A59 87 

60 A60 86 

61 A61 85 



62 A62 87 

63 A63 85 

64 A64 84 

Jumlah 5864 

Persentase 91,63% 

Perhitungan: 

  %  = 
N

n
x 100  

       = 5864 x 100 = 91,63% . 

          6400 

 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dideskripsikan jumlah yang 

diperoleh sebesar 5864 dengan persentase 91,63% dengan kategori 

tinggi. 

b. Untuk menjawab sub masalah 2 digunakan rumus rata-rata 

Tabel 4.5 

Hasil Belajar Siswa  

No Kode  Siswa 
Hasil Belajar 

 Siswa 

   1 A1 75 

2 A2 75 

3 A3 80 

4 A4 75 

5 A5 75 

6 A6 75 

7 A7 75 

8 A8 75 

9 A9 75 

10 A10 80 

11 A11 70 

12 A12 70 

13 A13 70 

14 A14 60 

15 A15 60 

16 A16 60 

17 A17 65 

18 A18 75 

19 A19 75 

20 A20 75 

21 A21 75 



22 A22 75 

23 A23 75 

24 A24 75 

25 A25 65 

26 A26 65 

27 A27 65 

28 A28 65 

29 A29 60 

30 A30 60 

31 A31 50 

32 A32 50 

33 A33 75 

34 A34 75 

35 A35 75 

36 A36 75 

37 A37 75  

38 A38 75 

39 A39 75 

40 A40 75 

41 A41 75 

42 A42 75 

43 A43 75 

44 A44 75 

45 A45 65 

46 A46 65 

47 A47 50 

48 A48 60 

49 A49 75 

50 A50 75 

51 A51 75 

52 A52 75 

53 A53 75 

54 A54 75 

55 A55 75 

56 A56 75 

57 A57 65 

58 A58 65 

59 A59 60 

60 A60 60 

61 A61 50 

62 A62 60 

63 A63 60 

64 A64 50 

Jumlah 4430 

Rata-Rata 69,22 



Perhitungan: 

X


= 


Y

 
 

    = 
64

4430
 

    = 69,22  ( lebih dari cukup ) 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dideskripsikan jumlah yang 

diperoleh sebesar 4430 dengan rata-rata skor  69,22 dengan kategori 

lebih dari cukup. 

           Tabel 4.6 

       Persiapan Korelasi Antara Kehadiran dengan Hasil Belajar  

 

N0 X X² Y Y² XY 

1 96 9216 75 5625 7200 

2 95 9025 75 5625 7125 

3 98 9604 80 6400 7840 

4 95 9025 75 5625 7125 

5 95 9025 75 5625 7125 

6 95 9025 75 5625 7125 

7 95 9025 75 5625 7125 

8 95 9025 75 5625 7125 

9 95 9025 75 5625 7125 

19 98 9604 80 6400 7840 

11 91 8281 70 4900 6370 

12 91 8281 70 4900 6370 

13 93 8649 70 4900 6510 

14 89 7921 60 3600 5340 

15 89 7921 60 3600 5340 

16 88 7744 60 3600 5280 

17 89 7921 65 4225 5785 

18 95 9025 75 5625 7125 

19 93 8649 75 5625 6975 

20 97 9409 75 5625 7275 

21 95 9025 75 5625 7125 



22 95 9025 75 5625 7125 

23 97 9409 75 5625 7275 

24 95 9025 75 5625 7125 

25 90 8100 65 4225 5850 

26 89 7921 65 4225 5785 

27 90 8100 65 4225 5850 

28 90 8100 65 4225 5850 

29 89 7921 60 3600 5340 

30 89 7921 60 3600 5340 

31 85 7225 50 2500 4250 

32 87 7569 50 2500 4350 

33 94 8836 75 5625 7050 

34 92 8464 75 5625 6900 

35 93 8649 75 5625 6975 

36 92 8464 75 5625 6900 

37 97 9409 75 5625 7275 

38 94 8836 75 5625 7050 

39 94 8836 75 5625 7050 

40 93 8649 75 5625 6975 

41 94 8836 75 5625 7050 

42 94 8836 75 5625 7050 

43 91 8281 75 5625 6825 

44 92 8464 75 5625 6900 

45 91 8281 65 4225 5915 

46 89 7921 65 4225 5785 

47 86 7396 50 2500 4300 

48 86 7396 60 3600 5160 

49 93 8649 75 5625 6975 

50 90 8100 75 5625 6750 

51 90 8100 75 5625 6750 

52 90 8100 75 5625 6750 

53 91 8281 75 5625 6825 

54 94 8836 75 5625 7050 

55 94 8836 75 5625 7050 

56 94 8836 75 5625 7050 

57 90 8100 65 4225 5850 

58 89 7921 65 4225 5785 



59 87 7569 60 3600 5220 

60 86 7396 60 3600 5160 

61 85 7225 50 2500 4250 

62 87 7569 60 3600 5220 

63 85 7225 60 3600 5100 

64 84 7056 50 2500 4200 

64 5864 538094 4430 310900 407535 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui sebagai berikut: 

∑X       =   5864 

∑Y       =   4430 

∑X
2        

=   538094 

∑Y
2        

=  310900 

∑XY    =  407535 

 

c. Hasil Perhitungan Korelasi: 

       rxy = 
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       rxy = 
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       rxy = 
   

  196249001989976003438649634438016

2597752026082240




 

       rxy = 
27270051520

104720

x
 

       rxy = 
60,118530

104720
 = 0,883 > 0,244 (r tabel) 

       d = r
2
 x 100% 

       d = 0,7796 x 100% = 77,96%  

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa koefisien 

korelasi adalah sebesar 0,883. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara variabel bebas  (X) dengan variabel terikat (Y), 

hubungan tergolong sangat tinggi.  



Hasil perhitungan di atas mengindikasikan juga konstribusi (d) 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) adalah sebesar 77,96% 

dan merupakan kontribusi yang signifikan. 

d. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, terlebih dahulu 

ditentukan dengan pengujian nilai koefisien korelasi berdasarkan taraf 

kepecayaan 95% dengan penerimaan sebagai berikut :  

1) Hipotesis Nol (Ho) ditolak, berarti menerima hipotesis altematif (Ha) 

yaitu apabila r hitung > r tabel  

2) Hipotesis Nol (Ho) diterima, berarti menolak hipotesis altematif (Ha) 

yaitu apabila r hitung < r tabel  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

analisis data berupa koefisien korelasi sebesar 0,883 dengan nilai kritik 

pada tabel r Product moment dengan N = 64 dan pada taraf kepercayaan 

95% yaitu 0,244.  Hasil perbandingan   ini   menunjukkan  bahwa   nilai  

hitung  koefisien  korelasi  sebesar 0,883 > 0,244 dari nilai tabel product 

moment. 

Dari hasil  pengujian hipotesis tersebut di atas, dapat dikatakan 

bahwa: semakin tinggi tingkat kehadiran siswa maka semakin tinggi pula 

pula hasil belajar siswa. Sebaliknya jika semakin rendah tingkat 

kehadiran siswa maka akan semakin rendah pula hasil belajar siswa.  

 

B. Pembahasan   

1.   Tingkat Kehadiran Siswa SMK Negeri 4 Pontianak  

Data kehadiran siswa diperoleh dari 64 orang responden disimpulkan 

19 orang (29,7%) menunjukkan dikategori sedang/cukup, 45 orang (70,3%) 

menunjukkan dikategori tinggi, dan 0 orang (0,00%) menunjukkan 

dikategori rendah. Hal ini dapat diamati pada histogram berikut: 

 

 

 

 



                    Gambar 4.1 Tingkat Kehadiran Siswa 

 

 

Disiplin siswa yang bersifat kehadiran adalah suatu cara yang 

dilakukan oleh guru untuk membekali siswa agar selalu taat terhadap 

disiplin. Rusdinal (2005: 98)) mengemukakan bahwa rahasia keberhasilan 

adalah kedisiplinan. Menurut Nashih  (1992: 128),  mengawasi   dalam 

pendidikan adalah mendampingi siswa dalam upaya membentuk Aqidah 

moral. Sswa mempunyai potensi untuk beridentifikasi dengan pihak yang 

dianggap atau dipandang memiliki kekuatan (seperti orang tua, guru, 

pemimpin) yang dikagumi (seperti artis, tokoh cerita, dan tokoh agama dan 

tokoh sejarah) bukan hanya dalam kebaikan melainkan juga dalam 

keburukan. Selain metode teladan metode pembiasaan juga menanamkan 

disiplin pada siswa harus ditaati agar anak hidup teratur, tertib dan baik yang 

tentunya harus diberikan contoh dan teladan dari pihak sekolah dan orang tua 

di rumah karena siswa akan mudah melaksanakan tata tertib jika pihak 

sekolah ikut serta melaksanakan tata tertib.  

Guru sebagai pendidik mempunyai peranan penting dalam 

mengembangkan disiplin diri anak. Rusdinal (2005: 90) mengemukakan 

bahwa tujuan disiplin  merupakan persiapan bagi masa dewasa, saat anak 

tergantung kepada disiplin diri. Di dalam penataan perilaku anak, maka 

secara berangsur ditanamkan pada anak seperti; rasa kesetiaan, ketaatan 

terhadap tertib hidup atau aturan hidup sehari-hari. Dengan demikian disiplin 

yang diterapkan pada anak diharapkan dapat mengajarkan tingkah laku dan 

29.7 

70.3 

rendah sedang tinggi 



moral pada anak yang dapat diterima kelompoknya. Pada saat proses 

pembelajaran berlangsung para guru dituntut untuk dapat melakukan kontrol 

eksternal dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat membentuk “self 

discipline” sehingga diharapkan siswa dapat mentaati peraturan, norma-

norma dan batasan-batasan perilaku dirinya. Upaya untuk mengembangkan 

disiplin diri adalah melalui penanaman disiplin . Dengan penanaman disiplin 

ini guru berusaha menciptakan situasi proses belajar mengajar yang dapat 

mendorong siswa untuk berdisiplin  diri dalam belajarnya. 

Faktor yang mempengaruhi pembentukan disiplin dengan cara-cara 

yang positif tergantung pada pengalaman, pengetahuan, sikap, dan watak 

orang tua dan guru. Hallowel (2002: 173) berpendapat bahwa mereka yang 

menggunakan disiplin positif selalu memulai dengan kesabaran, cinta dan 

kepedulian. Apabila orang tua dan guru mengajarkan dan menanamkan 

disiplin melalui kemarahan maka cara demikian akan menghasilkan 

kebingungan dan ketakutan pada anak. Mereka harus belajar mengatasi 

kemarahan dan mengubahnya dengan kesabaran sebagai kunci dari disiplin 

positif.  

Pemberian hukuman bukanlah cara yang tepat untuk menghentikan 

tingkah laku yang kurang baik yang ditunjukkan siswa. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kesabaran dan pengertian adalah hal yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran disiplin anak. Hal ini disebabkan karena 

pada waktu orang tua atau guru mengajarkan dan menanamkan disiplin, anak 

belum mengerti dan memahami tentang disiplin. Untuk itu mereka harus 

memperhatikan tingkat perkembangan anak. Menggunakan pendekatan 

disiplin positif akan menciptakanatmosfir yang positif dan akan 

menghasilkan disiplin diri anak yang kondusif. Memberi pujian pada anak 

apabila mereka telah melakukan sesuatu dan tidak menyalahkan mereka 

karena telah berbuat kesalahan merupakan cara untuk mendorong anak 

mencoba kembali melakukan sesuatu. 

 

 



2. Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 4 Pontianak  

Setelah diperoleh hasil perhitungan statistik variabel hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat disimpulkan 

bahwa dari 64 responden dapat dikelompokkan sebagai berikut: 37 (57,8%) 

responden termasuk dalam kategori baik, 12 (18,8) responden dengan 

kategori lebih dari cukup, 10 (15,6%) responden dalam kategori cukup, dan 5 

(7,8%) responden dalam kaegori hampir cukup. Hal ini dapat diamati pada 

histogram berikut: 

                Gambar 4.2  Persentase Hasil Belajar PAI 

 

3. Hubungan Tingkat Kehadiran Siswa dengan Hasil Belajar PAI di SMK 

Negeri 4 Pontianak  

Hasil analisis data menunjukkan presentase tertinggi pada kategori 

Tinggi yaitu sebesar 45 responden (70,3%), maka dapat diartikan bahwa 

tingkat kehadiran siswa kelas X SMK Negeri 4 Pontianak termasuk kategori 

tinggi. Dalam kegiatan belajar sangat dituntut adanya disiplin belajar pada 

diri siswa agar siswa taat pada peraturan dan tata tertib sekolah, hal ini 

sejalan dengan pendapat Ravianto (1995:56) “Disiplin merupakan sebagai 

kesadaran diri untuk menaati nilai, norma dan aturan yang berlaku dalam 

lingkungannya”.  

Berdasarkan hasil analisa data pada variabel hasil belajar mata 

pelajaran PAI siswa kelas X SMK Negeri 4 Pontianak dapat digambarkan 

bahwa 37 responden termasuk kateori baik dan 15 orang termasuk kategori 

gagal. Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantara faktor 

internal (faktor yang berasal dari dalam diri siswa) dan faktor eksternal 

57.8 18.8 
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Lebih dari cukup 

Cukup 

Hampir cukup 



(faktor yang berasal dari luar diri siswa). Disiplin belajar merupakan faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar tersebut, agar hasil belajar siswa tinggi 

banyak usaha yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah, guru dan siswa. 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan hubungan antara 

tingkat kehadiran siswa (X) dengan hasil belajar mata pelajaran PAI (Y) 

siswa kelas X SMK Negeri 4 Pontianak diperoleh hasil koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,883 dapat diartikan bahwa korelasi antara variabel tingkat 

kehadiran siswa (X) dengan variabel hasil belajar PAI  (Y) tergolong cukup 

kuat.  

Setelah diperoleh nilai koefisien korelasi tersebut, selanjutnya 

dilakukan uji keberartian korelasi dan diperoleh nilai t hitung sebesar 0,883 

sedangkan t tabel sebesar 0,244 berarti dapat dibandingkan t hitung > t tabel 

(0,883 > 0,244), sesuai dengan kriteria yang dipakai dalam penelitian ini. 

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara tingkat 

kehadiran siswa (X) dengan hasil belajar PAI (Y), (Ha diterima). Maka siswa 

yang tingkat kehadirannya tinggi akan mendapatkan hasil belajar yang tinggi 

dibandingkan siswa yang tingkat kehadirannya rendah sehingga hasil belajar 

yang akan dicapai rendah. 

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi diperoleh nilai 

koefisien determinasi sebesar 77,96%, artinya variabel tingkat kehadiran 

siswa (X) memberikan sumbangan yang positif terhadap variabel hasil 

belajar PAI (Y) sebesar 77,96%. Hal ini sesuai dengan Malayu S. P Hasibuan 

(1996: 212) bahwa, “Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa 

tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya”. 

Hal ini akan mendorong gairah belajar atau semangat belajar dan mendorong 

terwujudnya tujuan belajar.  

Berdasarkan uraian di atas, bahwa terdapat korelasi tingkat kehadiran 

siswa dengan hasil belajar mata pelajaran PAI. Adanya tingkat kehadiran 

siswa yang tinggi akan memberikan dampak yang positif terhadap hasil 

belajar. Dalam artian tingkat kehadiran siswa yang tinggi akan dapat 

menghasilkan hasil belajar yang optimal, sebab semakin tinggi kesadaran 



dan kesediaan siswa menaati semua peraturan dan norma-norma yang 

berlaku di sekolah maka akan semakain baik hasil belajar yang diperolehnya.  

Penelitian ini terbukti bahwa koefisien korelasi adalah sebesar 0,883. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara variabel bebas  (X) 

dengan variabel terikat (Y), meskipun hubungan tergolong sedang/cukup.  

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat korelasi peningkatan kehadiran siswa dengan hasil 

belajar PAI di kelas X SMK Negeri 4 Pontianak sebesar 0,883. Secara khusus 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Tingkat kehadiran siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pontianak sebesar 91,63% 

dan tergolong sedang atau cukup baik. 

2. Hasil belajar pendidikan agama Islam siswa di kelas X Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 4 Pontianak sebesar 69,22 dan tergolong sedang/cukup 

baik. 

3. Terdapat korelasi positif antar tingkat kehadiran dengan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam siswa kelas X di Sekolah Menenah Kejuruan  

Negeri 4 Pontianak dengan kontribusi sebesar 77,96%. Artinya kenaikan 

variabel X (tingkat kehadiran) diimbangi oleh variabel Y (hasil belajar PAI), 

atau penurunan variabel X  diimbangi oleh varabel Y.    

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diketahui 

tersebut, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:  

1. Dalam melaksanakan tata tertib pada siswa dalam hal kehadiran sebaiknya 

dilakukan secara berkelanjutan  dengan cara melakukan pembinaan disiplin 

tata tertib agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan lebih baik 

sehingga lebih mengetahui dan memahami tentang proses pembinaan disiplin 

tata tertib sehingga tugas yang dilakukan akan lebih baik dan benar. 

2. Sebaiknya tata tertib kehadiran sekolah yang diterapkan kepada siswa 

dilakukan dengan cara selalu mengawasi kegiatan yang dilakukan siswa pada 

saat di kelas maupun di luar kelas, apakah siwa melaksanakan tata tertib 

sekolah atau tidak, dan memberikan teguran langsung pada saat siswa 



melakukan pelanggaran disiplin, sehingga siswa akan terbiasa untuk selalu 

taat terhadap peraturan yang ada. 

3. Kesulitan yang perlu diantasipasi dalam melaksanakan tata tertib kehadiran 

siswa adalah dengan cara melakukan persiapan lebih maksimal, 

menyediakan sarana lebih maksimal dalam setiap penyampaian atau pada 

saat melakukan komunikasi, usahakan ciptakan suasana kelas yang 

menyenangkan, serta memanfaatkan fasilitas sekolah yang tersedia secara 

maksimal 
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LOKASI PENELITIAN DI SMK NEGERI 4 PONTIANAK 

 

 

 

 
 

MELAKUKAN TANYA JAWAB DENGAN GURU AGAMA ISLAM 

 

 
 

 

 

 

 

 



KEADAAN SISWA SEDANG BELAJAR DI KELAS 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



KEADAAN SISWA SEDANG MEMPERHATIKA PENJELASAN GURU 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 







 
 



 
 

 

 

 

 

 



      

           KEHADIRAN SISWA KELAS X  SMK NEGERI 4  

          PONTIANAK 

  

No Kode  Siswa 

 

Kehadiran 

Siswa 

 

POIN 

S I A 

   1 A1 1 - 3 96 

2 A2 1 1 3 95 

3 A3 1 1 - 98 

4 A4 1 1 3 95 

5 A5 - - 5 95 

6 A6 - 2 3 95 

7 A7 1 1 3 95 

8 A8 1 2 2 95 

9 A9 2 2 1 95 

10 A10 1 - 1 98 

11 A11 2 3 4 91 

12 A12 2 2 5 91 

13 A13 2 1 4 93 

14 A14 3 2 6 89 

15 A15 3 1 7 89 

16 A16 3 2 7 88 

17 A17 2 3 6 89 

18 A18 - 2 3 95 

19 A19 1 3 3 93 

20 A20 - - 3 97 

21 A21 1 2 2 95 

22 A22 2 - 3 95 

23 A23 - - 3 97 

24 A24 - 2 3 95 

25 A25 2 3 5 90 

26 A26 3 3 5 89 

27 A27 3 3 4 90 

28 A28 2 3 5 90 

29 A29 1 3 7 89 

30 A30 1 3 7 89 

31 A31 3 3 9 85 

32 A32 3 3 7 87 

33 A33 2 1 3 94 

34 A34 2 2 4 92 

35 A35 1 3 3 93 

  36 A36 2 2 4 92 

37 A37 - - 3 97 



38 A38 3 - 3 94 

39 A39 2 1 3 94 

40 A40 1 3 3 93 

41 A41 1 2 3 94 

42 A42 - 3 3 94 

43 A43 3 3 3 91 

44 A44 3 2 3 92 

45 A45 2 3 4 91 

46 A46 2 3 6 89 

47 A47 4 3 7 86 

48 A48 4 4 6 86 

49 A49 2 2 3 93 

50 A50 3 3 4 90 

51 A51 3 4 3 90 

52 A52 3 2 5 90 

53 A53 3 3 3 91 

54 A54 1 2 3 94 

55 A55 1 2 3 94 

56 A56 2 2 2 94 

57 A57 2 2 6 90 

58 A58 2 3 6 89 

59 A59 3 4 6 87 

60 A60 4 4 6 86 

61 A61 4 4 7 85 

62 A62 2 5 6 87 

63 A63 4 4 7 85 

64 A64 4 5 7 84 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI  

SMK NEGERI 4 PONTIANAK  

No Kode  Siswa 
Hasil Belajar 

 Siswa 

   1 A1 75 

2 A2 75 

3 A3 80 

4 A4 75 

5 A5 75 

6 A6 75 

7 A7 75 

8 A8 75 

9 A9 75 

10 A10 80 

11 A11 70 

12 A12 70 

13 A13 70 

14 A14 60 

15 A15 60 

16 A16 60 

17 A17 65 

18 A18 75 

19 A19 75 

20 A20 75 

21 A21 75 

22 A22 75 

23 A23 75 

24 A24 75 

25 A25 65 

26 A26 65 

27 A27 65 

28 A28 65 

29 A29 60 

30 A30 60 

31 A31 50 

32 A32 50 

33 A33 75 

34 A34 75 

35 A35 75 

36 A36 75 

37 A37 75  

38 A38 75 

39 A39 75 

40 A40 75 



41 A41 75 

42 A42 75 

43 A43 75 

44 A44 75 

45 A45 65 

46 A46 65 

47 A47 50 

48 A48 60 

49 A49 75 

50 A50 75 

51 A51 75 

52 A52 75 

53 A53 75 

54 A54 75 

55 A55 75 

56 A56 75 

57 A57 65 

58 A58 65 

59 A59 60 

60 A60 60 

61 A61 50 

62 A62 60 

63 A63 60 

64 A64 50 

Jumlah 4430 

Rata-Rata 69,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TATA TERTIB SISWA SMK NEGERI 4 PONTIANAK 
 

BAB III 

KEHADIRAN WAKTU JAM SEKOLAH 

 

Pasal  9 

1. Siswa harus sudah hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran di mulai. 

2. Piket kelas harus sudah menyelesaikan tugas setiap hari, 10 menit sebelum 

pelajaran pertama di mulai. 

3. Siswa yang baru datang wajib langsung masuk ke lokasi sekolah. 

4. Setelah pelajaran selesai, siswa meninggalkan ruang kelas dalam keadaan 

bersih 

5. Siswa yang terlambat lebih dari 10 menit tidak di perkenankan mengikuti 

pelajaran untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan dari Waka Kesiswaan/ 

Waka Kurikulum / Guru Piket / Wali Kelas / KKK / BP./Tim K9 S 

6. Jam masuk Belajar : 

 a. Masuk Pagi Pkl. 07.00 – Pulang, Pkl. 15.00 WIB ( Senin – Kamis ) 

 b. Masuk Pagi Pkl. 07.00 – Pulang, Pkl. 10.45 WIB ( Jum’at) 

 

Pasal 10 

1. Siswa tidak diperkenankan berada di dalam kelas pada waktu istirahat. 

2. Selama istirahat siswa tidak di perkenankan keluar dari halaman sekolah, 

kecuali ada keperluan tertentu yang telah di izinkan oleh guru piket dengan 

bukti surat keterangan izin keluar. 

 

Pasal 11 

1. Waktu bel tanda masuk berbunyi, siswa segera masuk ke kelas masing– 

masing dengan tertib atau pada hari senin siswa langsung membentuk 

barisan untuk upacara bendera. 

2. Selama jam pelajaran berlangsung dan pada waktu pergantian jam pelajaran 

siswa tidak dibenarkan keluar masuk kelas tanpa izin dan sepengetahuan 

guru kelas. 

3. Bila guru mata pelajaran berhalangan hadir, ketua kelas atau yang 

mewakilinya segera menghubungi guru piket untuk mengatasi kekosongan 

pelajaran tersebut. 

4. Semua urusan siswa yang berhubungan dengan  kantor Tata Usaha SMK N 4 

Pontianak dilakukan oleh siswa pada jam istirahat atau sebelum pelajaran 

pertama dimulai. 

5.  Selama berurusan dengan kantor Tata Usaha SMK N 4 Pontianak agar selalu 

menjaga ketenangan sehingga dapat berlangsung dengan baik, tertib dan 

lancar. 

 

Pasal 12 



1. Siswa yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, harus mengirimkan 

surat ke sekolah dengan diketahui oleh orang tua / wali yang bersangkutan 

dan tidak di benarkan  izin melalui telepon atau komunikasi lainnya. 

2. Kebenaran/ keabsahan surat tersebut (ayat 1) harus dipertanggung  jawabkan. 

 

Pasal 13 

1. Siswa yang alpa 3 ( tiga ) hari berturut-turut atau berselingan 5  hari dalam 

satu bulan, orang tua/wali bersangkutan di panggil wali kelas bekerjasama 

dengan guru BP/BK, atas nama Kepala sekolah untuk diminta keterangan. 

2. Siswa izin lebih dari 3 (tiga hari tanpa persetujuan wali kelas/kaprog 

keahlan/Waka Kesiswaan di anggap alpa. 

3. Siswa sakit lebuh dari 3 hari, harus melampirkan surat keterangan dokter 

atau  surat dari orang tua. 

4.   Siswa yang pulang sebelum jam pelajaran usai dianggap alpa, kecuali se izin 

piket/Waka Kesiswaan 

 

Pasal 14 

1. Siswa yang pulang tanpa ijin pada jam pelajaran tertentu, tidak di 

perkenankan untuk mengikuti pelajaran tersebut pada tatap muka berikutnya. 

2. Siswa yang pulang sebelum jam pelajaran usai dianggap alpa, kecuali telah 

mendapat izin dari guru piket/waka kesiswaan. 

3. Siswa yang datang terlambat, wajib melaporkan sebab – sebab keterlambatan 

kemudian meminta surat masuk kelas kepada guru piket setelah 

mendapatkan pembinaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


