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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pendidikan merupakan permasalah yang terus berkembang

dan merupakan permasalahan yang harus di tanggulangi dengan cepat dan tepat

di karenakan pendidikan merupakan suatu hal penting yang akan merubah

segalanya, diantara masalah-masalah tersebut adalah kurangnya kedisiplinan

guru-guru dalam mengajar.

Undang-undang Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (pasal 1)

dinyatakan bahwa: "Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah".

Berdasarkan UU Nomor 74 Tahun 2008 telah dijelaskan pengertian dan

tugas guru yang sebenarnya, sebagai pendidik professional sudah seharusnya

guru mempunyai sikap yang baik di karena apa yang akan di perlihatkan

gurunya itulah yang akan ditiru oleh peserta didiknya.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Pasal 3) dinyatakan bahwa: "tujuan pendidikan nasional adalah

mengembangkan 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

bertanggungjawab."



Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tentunya harus

didukung semua pihak yang terlibat dalam suatu sistem pendidikan itu

sendiri, salah satu pihak yang terlibat adalah guru sebagai tenaga pendidik.

Guru harus bersifat professional dan mengeijakan tugasnya dengan sebaik

mungkin, kedisiplinan guru adalah suatu hal yang membuat guru tersebut

menjadi guru yang sesuai dengan apa yang di jelaskan di undang-undang.

Guru yang disiplin akan menghasilkan atau mencetak murid-murid yang

disiplin juga, karena guru selain sebagai pengajar juga sebagai pendidik oleh

karena itu sebagai pendidik guru harus bersifat disiplin.

Kedisiplinan adalah suatu sikap yang mencerminkan ketaatan dan

ketepatan terhadap aturan (Moenir, 1999). Kedisiplinan merupakan suatu

sikap, perilaku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan organisasi baik

tertulis maupun tidak tertulis (Nitisemito, 1999).

Fakta yang terjadi dilapangan banyak guru yang tidak disiplin,

kurangnya kedisiplinan guru dalam mengajar di kelas, fakta ini salah

satunya di jumpai di SLB Negeri Bangkinang Kota.

Melihat berbagai permasalahan diatas peneliti mencoba melakukan

penelitian tindakan sekolah yang berjudul "Pemberian Reward untuk

Meningkatkan Kedisiplinan Guru dalam Mengajar di kelas di SLB Negeri

Bangkinang Kota".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas peneliti menyusun beberapa identifikasi masalah

dari penelitian ini sebagai berikut:



1.   Guru sering terlambat masuk kekelas

2.   Guru yang masuk kekelas tidak tepat waktu

3.   Guru yang keluar kelas tidak tepat waktu

4.   Rendahnya menajemen waktu-guru

5.   Guru tidak disiplin

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti memberi batasan masalah

pada "Pemberian Reward untuk Meningkatkan Kedisiplinan Guru dalam

Mengajar di Kelas di SLB Negeri Bangkinang Kota".

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah "apakah

pemberian reward dapat meningkatkan kedisiplinan guru dalam mengajar di

kelas di SLB Negeri Bangkinang Kota ?".

E. Tujuan Penelitian

Tujuan  yang   ingin  dicapai  dalam  penelitian   ini  adalah  untuk

meningkatkan kedisipilinan guru dalam mengajar di kelas melalui

pemberian reward di SLB Negeri Bangkinang Kota.

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri dalam hal ini juga

sebagai Kepala  Sekolah  di SLB  Negeri Bangkinang Kota guna



meningkatkan kedisiplinan guru-guru dalam mengajar di kelas di SLB

Negeri Bangkinang Kota.

2. Bagi  kepala-kepalasekolah  penelitian ini dapat dijadikan  sebagai

pertimbangan    untuk  membuat suatu  kebijakan dalam rangka

meningkatkan kedisiplinan guru-guru sehingga sekolah tersebut

menjadi maju.

3. Bagi guru-guru penelitian ini dapat meningkatkan kedisiplinan guru-

guru dalam mengajar di kelas dan juga memacu dan menyemangati agar

selalu disiplin.


