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ABSTRAK 

 

Qoriyati, NIM 1610110032, Hubungan Antara Kewibawaan Guru PAI 

dengan Kedisiplinan Belajar Siswa SMK Muhammadiyah 01 

Keling Jepara 

 

Kedisiplinan merupakan faktor penting dalam pendidikan, terutama 

kedisiplinan dalam belajar. karena tanpa adanya kesadaran belajar oleh 

siswa, tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Usaha dalam meningkatkan 

kedisiplinan belajar siswa dapat dilakukan oleh  guru, karena guru 

merupakan komponen pendidikan yang bersinggungan langsung dengan 

siswa. Kewibawaan guru dapat memberikan pengaruh dalam menciptakan 

kedisiplinan belajar siswa karena segala bentuk bimbingan dapat diterima 

siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 01 Keling 

Jepara. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis bagaimana 

kewibawaan guru PAI, (2) untuk menganalisis bagaimana kedisiplinan 

belajar siswa jurusan Administrasi Perkantoran, dan (3) untuk 

menganalisis Hubungan antara Kewibawaan Guru PAI dengan 

Kedisiplinan Belajar Siswa Jurusan Administrasi Perkantoran pada Mata 

Pelajaran Akhlak. Jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian seluruh siswa jurusan 

Administrasi Perkantoran dengan sampel 60 siswa. Metode pengumpulan 

data melalui angket dan dokumentasi. Instrumen penelitian menggunakan 

angket. Metode  analisis data menggunakan statistik deskriptif, korelasi 

Pearson Product Moment dan uji t. Hasil penelitian (1) kewibawaan guru 

PAI yang mengampu mata pelajaran akhlak berada pada kategori tinggi 

dengan skor rata-rata 67,78 berada pada interval 61 – 80, (2) kedisiplinan 

belajar siswa jurusan administrasi perkantoran berada pada kategori tinggi 

dengan skor rata-rata 61,55 berada pada interval 61 – 80, dan (3) terdapat 

hubungan yang signifikan antara kewibawaan guru PAI dengan 

Kedisiplinan Belajar siswa jurusan administrasi perkantoran pada mata 

pelajaran akhlak. Diperoleh nilai koefisien korelasi 0,352 > r tabel dengan 

taraf signifikansi 5% dan n 60 yaitu 0,254 yang berarti terdapat hubungan 

yang positif dengan kekuatan hubungan rendah berada pada interval 0,200 

– 0,399. Melalui uji t diperoleh nilai t hitung 2,866 > t tabel dengan taraf 

signifikansi 5% dk n-2 (60-2=58) yaitu 2,009 yang menunjukkan 

hubungan kedua variabel adalah signifikan. 

 

Kata kunci: kewibawaan, kedisiplinan belajar. 
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MOTTO 

 

 الوقت كاسيف ان مل تقطعه قطعك
 

“Waktu adalah pedang, jikalau kamu tidak dapat menggunakannya 

maka akan menebas mu.” 

 

(Imam As-Syafi’i)
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1
 “Aqiqoh mandiri”, diakses pada 10 Mei, 2020 

https://id.pinterest.com/pin/310396599315936512/   
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi dari teks arab ke abjad latin berdasarkan SKB 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 

158/1987 dan nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988 

sebagai berikut: 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 Tanpa ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

tanda 

 M/m .َ.. A/a م S{/s} ص T/t ت

...ِ   N/n ن D{/d} ض \S|\/s ث  I/i 

 W/w .ُ.. U/u و T{/t} ط J/J ج

 H/h Ma>dd ه Z/{/z} ظ {H}/h ح

 ع KH/kh خ

awal  

‘A/‘a ء 

awal 

A’/a’ بَا Ba> 

 ع D/d د

akhir 

A’/a’ ء 

akhir 

A/a  ْبِي Bi> 

 <Bu بُوْ  Y/y ي G/g غ |Z|/z ذ

 F/f Tasydi>d Ya>’nisbah ف R/r ر

 Falakiy فَلَِكيْ  Abb أَبْ  Q/q ق Z/z ز

a>lami‘ َعالَِميْ   Rabb َربْ  K/k ك S/s س

y 

‘Ain/Hamza

h di 

belakang 

‘Ain/Hamzah 

di-waqf 
 Vokal Rangkap ال  

عُْ qara’a قََرعَْ -al ال فُُرو 

furu>’ 

 <gairi َغي ِريْ  al-qomar ال قََمرُْ

-al ال قََضءُْ qara’a قََرءَْ

qad}a

>’ 

شُْ  Syai’un َشي ئْ  al-syams الش م 

Kata majemuk 

dirangkai 

Kata majemuk dipisah Ta>marbu>t}ah 

ي نِْ jama>lud َجَماُلْالد ِ

din>n 

ي نِْ -jama>l al َجَماُلْالد ِ

Di>n 

 Sa>’ah َساَعة

 

 


