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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Disiplin Kerja Guru

a. Pengertian Disiplin Kerja Guru

Disiplin kerja guru merupakan suatu hal yang penting, disebabkan

posisi guru yang memiliki pengaruh besar terhadap proses pembelajaran

dan perilaku siswa. Kualitas pendidikan dan pengajaran akan semakin baik

apabila guru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan

baik. Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi

bagi para siswa, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki

standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa,

mandiri dan disiplin.Guru juga harus mampu mengambil keputusan secara

mandiri (independent), terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan

pembelajaran dan pembentukan konpetensi, serta bertindak sesuai dengan

kondisi peserta didik dan lingkungan. Guru harus mampu bertindak dan

mengambil keputusan secara tepat waktu dan tepat sasaran, terutama yang

berkaitan dengan masalah pembelajaran dan peserta didik.15

Disiplin merupakan padanan kata discipline, yang bermakna

tatanan tertentu yang mencerminkan ketertiban. Termasuk dalam istilah

disiplin adalah ketaatan mengikuti prosedur atau peraturan.16 Menurut

15 E. Mulyasa, Op. Cit., hlm. 37
16 Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru, Jakarta, Kencana,  2012,  hlm.137
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Sofyan, disiplin adalah giatnya usaha dalam memenuhi target serta waktu

yang tepat. yang berarti disiplin dalam bekerja dan disiplin waktu.17

Dalam UU R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen

pada bab I pasal 1 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional

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.18 Guru  juga merupakan seorang pendidik yang bertanggung

jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya

mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik afektif, kognitif,

maupun psikomotorik.19

Menurut Ngainun Naim, disiplin kerja guru adalah ketaatan dan

kepatuhan seorang guru pada peraturan, disamping itu, disiplin kerja guru

juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian dan

kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas

yang diamanahkan serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang

ditekuni. 20Menurut Agus Wibowo, disiplin kerja guru adalah tindakan

seorang guru yang  menunjukkan perilaku tertib dalam bekerja dan patuh

pada berbagai ketentuan dan peraturan.21Disiplin kerja guru adalah suatu

keaadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh guru dalam bekerja di

17 Sofyan S. Willis, Psikologi Pendidikan, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm. 155
18 Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005). Cet. II, Jakarta, Sinar

Grafika, 2013, hlm.3
19Alfiah, Op. Cit., hlm. 27
20 Ngainun Naim, Op. Cit.,
21 Agus Wibowo, Op. Cit.,
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sekolah, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara

langsung  maupun secara tidak langsung terhadap dirinya, teman

sejawatnya dan terhadap sekolah secara keseluruhan. 22

Mengutip pendapat Arni dalam Stevani menyatakan bahwa disiplin

kerja guru adalah suatu ketaatan serta kepatuhan seorang guru untuk

mampu  menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan

peraturan yang ada sebagaimana yang tercantum dalam kode etik guru

indonesia.23

Mengutip pendapat Hasibuan dalam Endy Eros menyatakan bahwa

disiplin kerja guru adalah kesadaran dan kesediaan guru mentaati semua

peraturan dan norma-norma yang berlaku. Adapun arti kesadaran adalah

sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar

akan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan arti kesediaan adalah suatu

sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan disiplin kerja dalam diri

seorang guru mencerminkan besarnya tanggung jawab yang harus dipikul

guru terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja yang

baik juga mencerminkan kepribadian seorang guru yang memiliki rasa

tanggung jawab yang tinggi, selain mempunyai intelektual yang tinggi dan

wawasan yang luas dan berbagai kompetensi yang dimilikinya.24Disiplin

22http://maswanispdyahoocoid.blogspot.co.id/2007/05/disiplin-kerja-guru-html?m=1
diakses tanggal 21 November 2017 Jam 13:48 WIB

23 Stevani, Analisis Disiplin Kerja Guru dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar
Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Kelas VIII Di SMP N 8 Padang, Journal of Economic and
Economic Education Vol. 4 No.1 (102-108) 22 Juni 2016

24Endy Eros, Op. Cit.,
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kerja guru merupakan salah satu bentuk kesadaran serta kesediaan guru

untuk menghargai dan patuh, serta taat terhadap peraturan yang berlaku

baik peraturan tertulis atau peraturan tidak tertulis dengan konsekuensi

siap menanggung sanksi apabila melakukan kesalahan.25

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa disiplin

kerja guru  adalah ketaatan atau kepatuhan seorang guru dalam melakukan

pekerjaannya untuk mampu  menjalankan segala tugas dan tanggung

jawabnya sesuai dengan  peraturan yang ada yang didasari oleh kesadaran

dan kesediaan  dari dalam dirinya.

b. Kompetensi Guru

Kompotensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam

melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan

kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam

bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan

fungsinya sebagai guru. Sebagai seorang pendidik, guru bertugas mengajar

dan menanamkan nilai-nilai dan sikap kepada siswa. Untuk melaksanakan

tugasnya tersebut, diperlukan berbagai kemampuan serta kepribadian.

Sebab, guru juga dianggap sebagai contoh oleh siswa sehingga ia harus

memiliki kepribadian yang baik sebagai seorang guru.

25Aninditya Sri Nugraheni & Ratna Rahmayanti, Pengaruh Disiplin Kerja Guru
Terhadap Kinerja Guru di MI Al Islam Tempel dan MI Al Ihsan, Jurnal Pendidikan Madrasah,
Volume 1, Nomor 2 November 2016
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Menurut Sardiman, ada sepuluh kompetensi dasar yang harus

dimiliki guru dalam upaya peningkatan keberhasilan belajar mengajar,

yaitu :

1. Menguasai bahan, yang meliputi:

a. Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah.

b. Menguasai bahan pendalaman/aplikasi bidang studi.

2. Mengelola program belajar mengajar , yang meliputi;

a. Merumuskan tujuan instruksional.

b. Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar.

c. Memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat.

d. Melaksanakan program belajar mengajar.

e. Mengenal kemampuan siswa

f. Merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial.

3. Mengelola kelas, meliputi;

a. Mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran.

b. Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi.

4. Menggunakan media atau sumber belajar, yang meliputi;

a. Mengenal, memilih dan menggunakan media.

b. Membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana.

c. Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses

pembelajaran.

d. Menggunakan buku pegangan/buku sumber dan buku-buku lain

yang menunjang.

e. Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar.
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f. Menggunakan unit micro-teaching unit dalam program pengalaman

lapangan.

5. Menguasai landasan-landasan kependidikan.

Pancasila, UUD 1945, GBHN merupakan landasan atau

falsafah bagi kegiatan guru dalam menjalankan berbagai ketetapan

pemerintah dalam bidang pendidikan.

6. Mengelola interaksi belajar mengajar.

a. Menguasai bahan/materi

b. Mampu menesain program belajar mengajar, mampu menciptakan

kondisi kelas yang kondusif.

c. Terampil memanfaatkan media dan memilih sumber serta

memahami landasan-landasan pendidikan sebagai dasar bertindak.

7. Menilai prestasi siswa untuk pendidikan dan pengajaran.

a. Mengumpulkan data hasil belajar siswa

b. Menganalisis data hasil belajar siswa

c. Menggunakan data hasil belajar siswa

8. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan,

meliputi;

a. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan konseling

disekolah.

b. Menyelenggarakan program layanan dan bimbingan disekolah.

9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, meliputi;

a. Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah.

b. Menyelenggarakan administrasi sekolah.
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10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil pendidikan

guna keperluan pengajaran.26

Menurut Nasrul, Kompetensi guru digolongkan ke dalam beberapa

jenis kompetensi yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta

didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran dan pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya.

2. Kompetensi kepribadian

Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian

ideal. Oleh karena itu guru sering dianggap sebagai model/panutan.

Sebagai seorang model guru harus memiliki kompetensi yang

berhubungan dengan pengembangan kepribadian diantaranya:

kemampuan yang berhubungan dengan ajaran agama, kemampuan

untuk menghormati dan menghargai antar umat beragama, kemampuan

untuk berprilaku sesuai norma dan aturan.

3. Kompetensi sosial

Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai

anggota masyarakat dan makhluk sosial, diantaranya : kemampuan

untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat,

kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi setiap lembaga

kemasyarakatan, dan kemampuan untuk menjalin kerja sama.

26 Sardiman, A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada, 2016, hlm. 163
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4. Kompetensi profesional

Kompetensi ini berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas

keguruan. diantaranya: kemampuan untuk menguasai landasan

kependidikan, kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran,

kemampuan mengaplikasikan berbagai metode pembelajaran,

kemampuan merancang media dan sumber belajar, kemampuan

melaksanakan evaluasi pembelajaran, kemampuan menyusun program

pembelajaran dan lain sebagainya.27

Sedangkan menurut Pupuh dan Sobry  ada 2 kompetensi dasar

yang harus dikuasai oleh guru agar proses pembelajaran bisa berjalan

secara efektif dan bermakna, yaitu:

1. Menguasai materi/bahan pelajaran

Sebelum guru tampil dikelas untuk mengajar, terlebih dahulu

harus sudah menguasai bahan apa yang akan diajarkan sekaligus

bahan-bahan apa yang dapat mendukung jalannya proses

pembelajaran. Dengan menguasai bahan, guru dapat menyampaikan

materi pelajaran secara dinamis. Jika guru sendiri mengetahui dengan

jelas inti pelajaran yang akan disampaikan, ia dapat meyakinkan murid

dengan wibawanya sehingga murid percaya apa yang dikatakan guru

bahkan merasa tertarik terhadap pelajaran.

2. Menguasai ilmu mendidik

Selain menguasai materi, seorang guru juga harus menguasai

ilmu mendidik. Beberapa hal yang termasuk kawasan ilmu mendidik

27Nasrul, Etika Keguruan, Yogyakarta,  Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 40
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yang harus dikuasai oleh seorang guru, meliputi; ilmu tentang dasar-

dasar pendidikan, ilmu tentang metode mengajar, ilmu tentang media,

ilmu tentang mengelola kelas, ilmu manajemen waktu, ilmu tentang

karakteristik peserta didik, ilmu tentang strategi belajar mengajar28

Selanjutnya menurut Momon, kompetensi guru meliputi:

1. Kompetensi profesional; yaitu memiliki  pengetahuan yang luas dan

bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakn berbagai

metode mengajar didalam proses pembelajaran yang

diselenggarakannya.

2. Kompetensi kemasyarakatan; yaitu mampu berkomunikasi, baik

dengan siswa, sesama guru, maupun masyarakat luas.

3. Kompetensi personal; yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan

patut diteladani. Dengan demikian, seorang guru akan mampu menjadi

seorang pemimpin yang menjalankan peran: ing ngarso sung tulada,

ing madya mangun karsa, tut wuri handayani29

c. Peran Guru

Sehubungan dengan fungsinya sebagai "pengajar", "pendidik" dan

"pembimbing" , maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru.

Peranan ini akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang

diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa, sesama guru,

maupun dengan staf lain. Guru sebagai pengajar adalah menyampaikan

28Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, Srategi Belajar Mengajar, Bandung,
Refika Aditama, 2014, hlm.47

29Momon Sudarma, Profesi Guru:Dipuji,Dikritsi, dan Dicaci, Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada, 2013, hlm.132
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materi pelajaran dalam perspektif material. Guru dalam kapasitasnya

sebagai pendidik juga orang yang punya beban moril menyampaikan

seperangkat nilai dan moral. Mendidik sebagian dilakukan dalam bentuk

mengajar, sebagian diberikan dalam bentuk memberikan dorongan,

memuji, menghukum, memberi teladan, membiasakan dan lain-

lain.Menurut Nasrul peran guru adalah sebagai berikut:

1. Peranan guru sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan

nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan,

pembimbing dalam pengembangan sikap dan dan tingkah laku serta

nilai-nilai, orang yang menguasai bahan yang diajarkan.

2. Peranan guru di sekolah sebagai pegawai (employee) dalam hubungan

kedinasan, sebagai bawahan (subhordnate) terhadap atasannya,

sebagai kolega dalam hubungannya dengan teman sejawat, sebagai

mediator dalam hubungannya dengan siswa sebagai pengatur disiplin,

evaluator dan pengganti orang tua.

3. Peranan guru dalam proses pembelajaran, antara lain: menguasai dan

mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan

pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa.

4. Peranan guru sebagai transformer dan katalisator dari nilai dan sikap.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan peranan guru tersebut sebagai

berikut: informator, organizator, motivator, pengarah/direktor,

inisiator, transmitter, fasilitator, mediator dan evaluator.30

30Nasrul, Op. Cit.,
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Selanjutnya menurut Sardiman, peran guru adalah sebagai berikut :

1. Informator

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi

lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.

2. Organizator

Guru sebagai organizator , pengelola kegiatan akademik, silabus,

workshop, jadwal pelajaran dan lain-lain. Komponen-komponen yang

berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan

sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai efektifitas dan efesiensi

dalam belajar pada diri siswa.

3. Motivator

Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa.

Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta

reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan

aktivitas dan daya cipta sehingga akan terjadi dinamika dalam proses

belajar mengajar.

4. Pengarah/director

Guru dalam hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan

kegiatan belajar mengajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-

citakan.

5. Inisiator

Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar.

6. Transmitter

Guru dalam hal ini bertindak sebagai penyebar pengetahuan.
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7. Fasilitator

Guru dalam hal ini memberikan fasilitas dan kemudahan dalam proses

belajar mengajar, misalnya saja menciptakan suasana belajar mengajar

yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan siswa, sehingga

interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif.

8. Mediator

Guru dalam hal ini sebagai penengah/ pemberi jalan keluar dalam

kegiatan belajar siswa.

9. Evaluator

Guru dalam hal ini mempunyai otoritas untuk menilai prestasi siswa

dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya.31

Muhaimin dalam Alfiah menjelaskan peran guru sebagai berikut:

1. Ustadz/Ustadzah, tugasnya adalah berkomitmen terhadap profesional,

dan berkomitmen terhadap mutu, proses dan hasil kerja.

2. Mu’allim, tugasnya adalah menguasai ilmu, menjelaskan dimensi

teoritis dan praktisnya sekaligus melakukan transfer ilmu/pengetahuan,

internalisasi serta implementasi.

3. Murabby, tugasnya adalah mendidik dan menyiapkan siswa agar

mampu berkreasi dan mengembangkan keahlian, keterampilan dan

potensi didalam dirinya.

4. Mursyid, tugasnya adalah mampu menjadi model atau sentral

identifikasi , panutan, teladan dan konsultan bagi siswanya

31Sardiman, Op. Cit., hlm.144
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5. Mudarris, tugasnya adalah memiliki kepekaan intelektual dan

informasi, serta memperbarui pengetahuan dan keahliannya secara

berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan siswa, memberantas

kebodohan mereka, membimbing mereka, serta melatih keterampilan

sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

6. Mu’addib, tugasnya adalah mampu menyiapkan siswa untuk

bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas

dimasa depan.32

Selanjutnya, menurut Momon Sudarma, peran guru adalah sebagai

berikut:

1. Guru sebagai pejuang

Pada konteks ini guru adalah pelaku aktif dalam kegiatan

politik-kebangsaan, menuju indonesia merdeka. Guru adalah bagian

yang tidak terpisahkan dari proses rekayasa sosial kebangsaan menuju

cita-cita yang diharapkan bersama.

2. Guru sebagai pendidik

Pada konteks ini guru memberikan petuah dan ajarannya

mengenai berbagai hal, terkait dengan mata pelajaran yang diampunya

kepada siswa.

3. Guru sebagai birokrat

Sebagai birokrat pendidikan guru tidak memiliki kebebasan

akademik, kebebasan mimbar dan kebebasan kelas. Dalam  setiap

32Alfiah,Op. Cit., hlm. 33
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tindak tanduknya, seorang guru sangat dipengaruhi oleh kepentingan

pimpinannya, hal yang tampak kasat mata adalah dalam kriteria

kenaikan kelas atau kriteria kelulusan.

4. Guru sebagai profesi

Dalam konteks ini guru sebagai pendidik profesional

mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa.33

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Guru

Menurut  Mulyasa, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja

guru diantaranya:

1. Dorongan untuk bekerja

2. Tanggung jawab terhadap tugas

3. Minat terhadap tugas

4. Penghargaan atas tugas

5. Peluang untuk berkembang

6. Perhatian dari kepala sekolah

7. Hubungan interpersonal sesama guru34

Sedangkan jika dilihat dari aspek individual dan situasional, faktor

yang mempengaruhi disiplin kerja guru  meliputi:

1. Variabel individual :

Kemampuan dan keterampilan, persepsi, sikap, minat, motivasi,

pengalaman, umur  serta faktor individual lainnya.

33 Momon Sudarma, Op. Cit., hlm. 8
34 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter,Jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm.103
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2. Varibel situasional

a. Faktor fisik dan pekerjaan,  terdiri dari ; metode yang digunakan,

kondisi dan desain perlengkapan kerja, penataan ruang dan

lingkungan fisik meiputi penyinaran, fentilasi, temperatur dan

iklim kerja.

b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi peraturan-peraturan

organisasi, pengawasan, sistem upah, pelatihan dan lingkungan

sosial.35

Faktor-faktor  lainnya yang mempengaruhi disiplin kerja guru

diantaranya:

1. Tujuan dan kemampuan

Faktor yang penting untuk diperhatikan dalam meningkatkan

kedisiplinan adalah kesesuaian antara aturan atau tindakan disiplin

yang ditetapkan dengan tujuan dan kemampuan guru menjalankan

disiplin tersebut.

2. Teladan pimpinan.

Perbuatan seorang pemimpin mempunyai pengaruh yang

sangat besar dalam menegakkan kedisiplinan. Sebab pimpinan

merupakan panutan dan sorotan dari bawahannya. Sebagai seorang

panutan, kepala sekolah harus senantiasa menampakkan perilaku yang

dapat membangkitkan gairah dan disiplin kerja bawahannya.

35Supardi, Kinerja Guru, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 52
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3. Balas jasa.

Balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan seseorang

terhadap pekerjaannya. Jika kecintaan terhadap pekerjaan semakin

baik, maka kedisiplinan mereka akan semakin baik pula

4. Keadilan.

Keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan dalam

pemberian balas jasa dan pemberian hukuman. Dengan demikian akan

merangsang terciptanya kedisiplinan yang baik.

5. Pengawasan.

Dalam hal ini kepala sekolah harus aktif dan langsung

mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja

bawahannya. Dengan pengawasan  guru akan merasa mendapatkan

perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan-pengarahan dan

pengawasan dari atasannya.

6. Sanksi hukuman.

Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, guru akan

semakin takut melanggar peraturan, sehingga sikap dan perilaku yang

indisipliner akan berkurang. Agar sanksi hukuman tersebut bersifat

mendidik, maka harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang

logis, adil, dan sesuai dengan tingkatannya.

7. Ketegasan.

Ketegasan berkaitan dengan keberanian kepala sekolah dalam

bertindak untuk menghukum setiap guru yang indisipliner sesuai

dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Dengan demikian



24

kepala sekolah  akan dapat memelihara kedisiplinan guru di sekolah

yang dipimpinnya.

8. Hubungan kemanusiaan.

Dalam hal ini kepala sekolah  harus dapat menciptakan suasana

hubungan kemanusiaan yang baik, dalam arti serasi, harmonis, dan

mengikat, baik vertikal maupun horizontal diantara  bawahannya. Jika

hal ini tercipta dalam suatu organisasi  maka akan terwujud lingkungan

dan suasana kerja yang nyaman, sehingga akan memotivasi

kedisiplinan yang baik pada organisasi tersebut36

e. Upaya Penegakan Disiplin Kerja Guru.

Upaya penegakan disiplin kerja guru dapat dilakukan melalui 2

tipe kegiatan pendisiplinan yaitu pendisiplinan preventif dan pendisiplinan

korektif. 2 tipe kegiatan pendisiplinan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendisiplinan Preventif

Pendisiplinan Preventif adalah kegiatan mendorong seseorang

untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi

standar yang telah ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan

penjelasan tentang pola sikap, tindakan dan perilaku yang diinginkan

dari setiap anggota organisasi diusahakan pencegahan jangan sampai

anggota organisasi tersebut berprilaku negatif. Dalam lingkungan

sekolah, kepala sekolah selaku pemimpin berperan penting dalam

mendorong para guru agar selalu menerapkan perilaku disiplin,

36Mohammad Jais, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Kerja Guru  pada
Sekolah Binaan, JP3 Vol 2 No 2, September 2012
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sehingga pelanggaran-pelanggaran dapat dicegah. Dorongan tersebut

dapat berupa dorongan saling memiliki organisasi, penjelasan tentang

berbagai ketentuan  yang wajib ditaati, dan dorongan dalam

menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan diri.

2. Pendisiplinan Korektif

Pendisiplinan Korektif adalah kegiatan yang diambil untuk

menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk

menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Upaya yang dapat

dilakukan bisa dengan memberikan sanksi dan lain sebagainya.

Dilingkungan sekolah contohnya seperti  sanksi berupa teguran yang

diberikan kepala sekolah kepada guru yang datang terlambat. Agar

berbagai tujuan pendisiplinan seperti yang telah disinggung diatas

tercapai, pendisiplinan harus diterapkan secara bertahap. Yang

dimaksud dengan secara bertahap adalah dengan mengambil berbagai

langkah yang bersifat pendisiplinan, mulai dari yang paling ringan

hingga kepada yang terberat. Misalnya dengan peringatan secara lisan,

penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat,

pemberhentian sementara dan lain sebagainya. 37

Upaya penegakan disiplin lainnya juga dapat dimulai dari diri guru

itu sendiri melalui cara-cara disiplin diri berikut ini:

1. Putuskan bahwa diri sendiri sungguh-sungguh ingin menjadi orang

yang disiplin. Dorongan dan kemauan membangkitkan motivasi akan

melahirkan pilihan yang baik.

37Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Bumi Aksara, 2013,
hlm.304
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2. Buatlah komitmen untuk mengembangkan dan memperkuat kebiasaan.

3. Pelajari aturan-aturan yang berkaitan dengan apa yang dapat dan tidak

dapat anda kerjakan

4. Menjadi bertanggung jawab. Terimalah tanggung jawab atas segala

tindakan anda. Jangan melimpahkan kesalahan pada tindakan dan

keputusan orang lain.

5. Dengan latihan. Disiplin diri dapat dilakukan dengan mengajar atau

melatih diri sendiri. Sebagai contoh, konsistenlah menyediakan waktu

lebih banyak untuk belajar dan menjaga performansi mengajar dikelas.

6. Lakukan aktivitas yang dapat memperkuat disiplin diri.

7. Hilangkanlah kebiasaan buruk.

8. Mulai disiplin dengan membisakan menyusun rencana harian dan

menjalankan aktivitas.38

f. Ciri-Ciri Disiplin Kerja Guru

Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru haruslah mewujudkan

sikap disiplin, baik itu sewaktu mengajar maupun diluar jam pelajaran.

Seorang guru  dikatakan disiplin apabila ia telah bisa melaksanakan

tugasnya dengan baik. kedisiplinan yang dimiliki oleh seorang guru akan

membawa keberhasilan dan kemajuan dimana guru tersebut mengajar.

Oleh karena itu kedisiplinan seorang guru itu sangat penting dalam

kegiatan pembelajaran dan seorang guru harus terus mengembangkan

sikap disiplin tersebut agar tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai

38Sudarwan Danim, Op. Cit., hlm.149
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dengan baik.Mulyasa  dalam bukunya yang berjudul "Menjadi Guru

Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan menyenangkan",

mengemukakan bahwa dalam rangka peningkatan disiplin guru dalam

mengajar, ciri-ciri disiplin kerja guru yaitu :

1. Bekerja tepat waktu baik awal maupun akhir pembelajaran.
2. Membuat catatan  dan laporan sesuai dengan standar kinerja, ketepatan

dan jadwal waktu.
3. Membaca, mengevaluasi dan mengembalikan hasil kerja peserta didik.
4. Mengatur kehadiran peserta didik dengan penuh tanggug jawab.
5. Mengatur kegiatan harian, mingguan, semesteran dan tahunan.
6. Mengembangkan peraturan dan prosedur kegiatan kelompok termasuk

diskusi.
7. Menetapkan jadwal kerja peserta didik.
8. Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik
9. Mengatur tempat duduk peserta didik.
10. Mencatat kehadiran peserta didik.
11. Memahami peserta didik.
12. Menyiapkan bahan-bahan pembelajaran, kepustakaan dan media

pembelajaran.
13. Menghadiri pertemuan dengan guru, orang tua peserta didik dan

alumni.
14. Menciptakan iklim kelas yang kondusif.
15. Melaksanakan latihan-latihan pembelajaran.
16. Merencanakan program-program khusus dalam pembelajaran.
17. Menasehati peserta didik.39

Dalam buku lainnya yang berjudul "Manajemen Pendidikan

Karakter" Mulyasa juga mengemukakan hal serupa terkait disiplin  kerja

guru, yaitu:

1. Memulai seluruh kegiatan dengan disiplin waktu, dan patuh/taat
aturan.

2. Mempelajari pengalaman peserta didik di sekolah melalui kartu catatan
kumulatif.

3. Mempelajari nama-nama peserta didik secara langsung, misalnya
melalui daftar hadir dikelas.

39 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan, Op. Cit.,
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4. Mempertimbangkan lingkungan pembelajaran dan lingkungan peserta
didik.

5. Memberikan tugas yang jelas, dapat dipahami, sederhana dan tidak
bertele-tele.

6. Menyiapkan kegiatan sehari-hari agar apa yang dilakukan dalam
pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan, tidak terjadi banyak
penyimpangan

7. Bergairah dan semangat dalam melakukan pembelajaran, agar
dijadikan teladan oleh peserta didik.

8. Berbuat sesuatu yang berbeda dan bervariasi, jangan monoton
sehingga membantu disiplin dan gairah belajar peserta didik.40

Sedangkan menurut Sudarwan Danim, ciri-ciri guru yang disiplin

dalam bekerja meliputi:

1. Tepat waktu
2. Tepat asas atas janji
3. Bekerja atas standar mutu
4. Bekerja sesuai dengan standar hasil
5. Tidak melanggar aturan41

g. Indikator disiplin kerja guru dalam proses pembelajaran di kelas.

Adapun indikator dari disiplin kerja guru dalam proses

pembelajaran di kelas adalah:

1. Bekerja tepat waktu baik awal maupun akhir pembelajaran.

2. Mencatat kehadiran siswa dan mengatur kehadiran siswa

3. Membaca, mengevaluasi dan mengembalikan hasil kerja siswa

4. Menciptakan iklim kelas yang kondusif.

5. Menyiapkan bahan-bahan pembelajaran, kepustakaan dan media

pembelajaran.42

40 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, Op. Cit.,
41 Sudarwan Danim, Op.Cit., hlm.139
42 E. Mulyasa, Op.Cit.,
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2. Disiplin Belajar Siswa

a. Pengertian Disiplin Belajar

Setiap kegiatan sangat diperlukan kedisiplinan karena kedisiplinan

adalah kunci sukses berhasil atau gagalnya suatu kegiatan. Disiplin

merupakan suatu bentuk kesadaran diri untuk mengendalikan dirinya.

Dalam kaitannya dengan belajar, disiplin belajar berfungsi sebagai

pengendali diri yang berada pada diri seseorang sehingga belajar akan

penuh kesadaran. Disiplin belajar merupakan kesadaran untuk melakukan

sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan-

peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari

siapapun.43

Secara etimologi, asal kata disiplin dalam kamus besar Bahasa

Indonesia adalah ketaatan (kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib).44

Dalam bahasa yunani, disiplin berasal dari kata Disiplus yang

artinya murid atau pengikut harus tunduk kepada peraturan, kepada

otoritas gurunya. Karena itu disiplin berarti kesediaan untuk mematuhi

ketertiban agar siswa dapat belajar.45Sedangkan belajar adalah suatu

proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan

perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman

individu itu sendiri dalam interaksi individu dengan lingkungannya.46

43Siska Yuliantika, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Belajar Siswa,
E-Journal Vol: 9 No: 1 Tahun: 2017

44Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2012, hlm. 208

45 Mudasir, Op. Cit.,
46 Abdul Hadis, Nurhayati, Psikologi dalam Pendidikan, Bandung, Alfabeta, 2014,

hlm.62
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Belajar juga merupakan suatu proses interaksi antara berbagai unsur yang

berkaitan. Unsur utama dalam belajar adalah individu sebagai peserta

belajar, kebutuhan sebagai sumber pendorong, situasi belajar yang

memungkinkan terjadinya kegiatan belajar. Dengan demikian, manifestasi

belajar atau perbuatan belajar dinyatakan dalam bentuk perubahan tingkah

laku.47 Belajar adalah sebuah proses yang memungkinkan seseorang

memperoleh dan membentuk kompetensi, keterampilan dan sikap yang

baru.48

Damsar menyatakan bahwa disiplin belajar merupakan

kemampuan siswa untuk taat, patuh, dan berkomitmen untuk sesuai apa

yang dipandang baik dan benar. Ia juga mengemukakan siswa yang

memiliki disiplin akan cenderung memelihara ketertiban, termasuk

ketertiban ruang kelas. 49

Disiplin belajar adalah rasa tanggung jawab dari pihak siswa

berdasarkan kematangan rasa sosial untuk mematuhi segala aturan dan tata

tertib sehingga dapat belajar dengan baik. Disiplin dimaksudkan sebagai

upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku anak untuk mencapai

tujuan pendidikan karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang

dan sebaliknya yang harus dilakukan.50Sebagaimana firman allah dalam

QS. An-Nisaa:59:

47Tim Pengembangan MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta, Rajawali Pers,
2013, hlm.128

48Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, Rajawali Pers, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
2014, hlm.50

49 Damsar, Op. Cit.,
50 Mudasir, Op. Cit., hlm.90
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Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di
antara kami. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian . Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya."(QS an-Nisa:59)51

Ayat tersebut mengemukakan tentang keharusan untuk menaati

peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sesungguhnya ketaatan

hanyalah dalam kebaikan, dan ketika berselisih dalam menunaikan

perintah untuk taat, maka harus mengembalikan apa yang diperselisihkan

kepada Allah SAW. Hubungannya dengan disiplin belajar siswa yaitu

kesediaan siswa untuk mematuhi segala aturan dan tata tertib yang telah

ditentukan oleh guru sehingga dapat belajar dengan baik.

Disiplin  belajar  merupakan  keseluruhan sikap  dan perbuatan

siswa  yang  timbul dari  kesadaran  dirinya  untuk   belajar. Kesadaran

siswa dalam menaati aturan dan tata tertib sangat diperlukan, sebab tanpa

adanya kesadaran dari siswa itu sendiri , upaya apapun yang dilakukan

tidak akan menghasilkan apa-apa. Menurut Mudasir , hal yang harus

diperhatikan siswa untuk mewujudkan disiplin belajar antara lain:

1. Siswa hendaknya memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk turut

serta menciptakan suasana disiplin.

51 DEPAG RI Al-Hikmah, Op. Cit., hlm. 84
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2. Siswa hendaknya memiliki kesadaran untuk mentaati aturan dan tata

tertib sekolah, bukan karena rasa takut atau karena merasa terpaksa

3. Siswa jangan merasa diawasi oleh guru dalam melaksanakan disiplin.

4. Siswa hendaknya bertindak sebagai pengawas atau pengontrol dirinya

sendiri tanpa harus diawasi orang lain.

5. Apabila suatu saat melakukan pelanggaran, maka siswa harus berjanji

pada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya. 52

b. Perlunya Disiplin dalam Proses Pembelajaran di Kelas

Suasana belajar yang kondusif sangat penting dalam proses

pembelajaran siswa siswi dikelas. Sadar atau tidak , suasana belajar yang

kondusif dapat menyumbangkan hasil belajar yang lebih berkualitas.

Suasana belajar yang kondusif adalah suasana belajar yang disiplin namun

tidak monoton dan keras.

Disiplin adalah bagaimana cara kita dalam menghargai dan

memanfaatkan waktu sebaik mungkin, menghargai orang lain dan menaati

peraturan yang berlaku dengan benar, siap menerima segala

konsekuensinya jika melanggar peraturan tersebut dan mampu

mempertanggung jawabkan setiap apa yang kita kerjakan.Perlunya disiplin

dalam proses pembelajaran di kelas yaitu sebagai berikut:

1. Rasa hormat terhadap otoritas/kewenangan ; disiplin akan

menyadarkan setiap siswa tentang kedudukannya, baik dikelas maupun

diluar kelas, misalnya kedudukannya sebagai siswa yang harus hormat

terhadap guru dan kepala sekolah.

52Mudasir, Op. Cit.,
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2. Upaya untuk menanamkan kerja sama; disiplin dalam proses belajar

mengajar dapat dijadikan sebagai upaya untuk menanamkan kerjasama

baik antara siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan

lingkungannya.

3. Kebutuhan untuk berorganisasi ; disiplin dapat dijadikan sebagai upaya

untuk menanamkan dalam diri setiap siswa mengenai kebutuhan

berorganisasi.

4. Rasa hormat terhadap orang lain; dengan ada dan dijunjung tingginya

disiplin dalam proses belajar mengajar, setiap siswa akan tahu dan

memahami tentang hak dan kewajibannya, serta akan menghormati

dan menghargai hak dan kewajiban orang lain.

5. Kebutuhan untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan; dalam

kehidupan selalu dijumpai hal yang menyenangkan dan yang tidak

menyenangkan. Melalui disiplin siswa dipersiapkan untuk mampu

menghadapi hal-hal yang kurang atau tidak menyenangkan dalam

kehidupan pada umumnya dan dalam proses belajar mengajar pada

khususnya.

6. Memperkenalkan contoh perilaku tidak disiplin ; dengan memberikan

contoh perilku yang tidak disiplin diharapkan siswa dapat

menghindarinya atau dapat membedakan mana perilaku disiplin dan

yang tidak disiplin.53

53Heri Gunawan, Pendidikan Karakter, Bandung, Alfabeta, 2014,  hlm.269
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar dapat

digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pembelajaran, yaang

meliputi:

a. Faktor-faktor fisiologis, faktor-faktor fisiologis yang

mempengaruhi belajar mencakup dua hal, yaitu:

1. Keadaan tonus  jasmani pada umumnya berpengaruh pada

kesiapan  dan aktivitas belajar. Orang yang keadaaan

jasmaninya segar akan siap dan aktif dalam belajarnya,

sebaliknya orang yang keadaan jasmaninya lesu dan lelah akan

mengalami kesulitan untuk menyiapkan diri dan melakukan

aktivitas untuk belajar.keadaan tonus jasmani ini sangat

berkaitan dengan asupan nutisi yang diterima dan penyakit

kronis yang diderita. Kekurangan nutrisi akan menimbulkan

kelesuan lekas mengantuk, lekas lelah dan sebagainya,

sehingga berakibat pada ketidaksiapan dan kelesuan belajar.

Adanya penyakit kronis yang diderita seseorang juga akan

sangat mengganggu aktivitas belajar.

2. Keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu.keadaan fungsi-fungsi

fisiologis tertentu, terutama kesehatan panca indra akan

memengaruhi belajar. Panca indra merupakan alat untuk

belajar, karenanya berfungsinya indra dengan baik merupakan

syarat untuk dapatnya belajar itu berlangsung dengan baik.
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Indra yang terpenting dalam hal ini adalah mata dan telinga

karena kedua indra inilah yang merupakan pintu gerbang

masuknya berbagai informasi yang diperlukan dalam proses

belajar.

b. Faktor-faktor  psikologis  yang mempengaruhi belajar antara lain

mencakup ;

1. Minat, adanya minat terhadap objek yang dipelajari akan

mendorong orang untuk mempelajari sesuatu dan mencapai

hasil belajar yang maksimal. Karena minat merupakan

komponen psikis yang berperan mendorong seseorang untuk

meraih tujuan yang diinginkan, sehingga ia bersedia melakukan

kegiatan berkisar objek yang diminati.

2. Motivasi, motivasi belajar seseorang akan menentukan hasil

belajar yang dicapainya, bahkan dua orang yang sama-sama

menunjukkan perilaku belajar yang sama, namun memiliki

motivasi belajar yang berbeda akan mendapat hasil belajar yang

relatif berbeda.

3. Inteligensi, merupakan modal utama dalam melakukan aktivitas

belajar dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Orang

berinteligensi rendah tidak akan mungkin mencapai hasil

belajar yang melebihi orang yang berinteligensi tinggi.

4. Memori, kemampuan untuk merekam, menyimpan, dan

mengungkapkan kembali apa yang telah dipelajari akan sangat
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membantu dalam proses belajar dan mencapai hasil belajar

yang lebih baik.

5. Emosi, penelitian tentang otak menunjukkan bahwa emosi yang

positif akan sangat membantu kerja saraf otak untuk

merekatkan apa yang dipelajari kedalam memori. 54

Slameto menambahkan, faktor-faktor yang mempengaruhi

disiplin belajar siswa diantaranya:

1. Bakat, merupakan kemampuan untuk belajar. Jika bahan pelajaran

yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil

belajarnya lebih baik karena ia senang belajar dan pastilah

selanjutnya ia lebih giat lagi dalam belajarnya.

2. Kematangan, merupakan suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk

melaksanakan kecakapan baru.

3. Kesiapan, merupakan kesediaan untuk memberi respon atau

bereaksi. Kesedian itu timbul dari dalam diri sesorang dan juga

berhubungan dengan kematangan. Karena kematangan berarti

kesiapan untuk melaksanakan kecakapan.55

2. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa  yang meliputi:

a. Faktor-faktor sosial yang memengaruhi belajar merupakan faktor

manusia baik manusia itu hadir secara langsung maupun tidak.

Faktor ini mencakup:

54 Nyayu Khodijah, Op. Cit., hlm.58
55Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta , Rineka Cipta,

2013, hlm.57
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1. Orang tua, diakui bahwa orang tua sangat berperan penting

dalam belajar anak. Pola asuh orang tua, fasilitas belajar yang

disediakan, perhatian dan motivasi merupakan dukungan

belajar yang harus diberikan orang tua untuk kesuksesan belajar

anak.

2. Guru, terutama kompetensi pribadi dan profesional guru sangat

berpengaruh pada proses dan hasil belajar yang dicapai ana

didik.

3. Teman-teman atau orang-orang di sekitar lingkungan belajar,

kehadiran orang lain secara langsung maupun tidak langsung

dapat berpengaruh buruk atau baik pada belajar seseorang.

b. Faktor-faktor non-sosial yang memengaruhi belajar merupakan

faktor-faktor luar yang bukan faktor manusia yang memengaruhi

proses dan hasil belajar, diantaranya:

1. Keadaan udara, suhu, dan cuaca. Keadaan udara, suhu dan

cuaca yang terlalu panas dapat membuat seseorang tidak

nyaman belajar sehingga juga tidak dapat mencapai hasil

belajar yang optimal.

2. Waktu (pagi, siang, atau malam). Sebagian besar orang lebih

mudah memahami pelajaran diwaktu pagi hari hari

dibandingkan pada waktu sang atau sore hari.

3. Tempat (letak dan pergedungannya). Seseorang biasanya sulit

belajar ditempat yang ramai atau bising.
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4. Alat-alat atau perlengkapan belajar. Dalam pelajaran tertentu

yang memerlukan alat, belajar tidak akan mencapai hasil yang

maksimal jika tanpa alat tersebut.56

c. Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi disiplin belajar siswa

mencakup:

1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan sekolah ; Pengajaran

yang kurang baik, jadwal pelajaran yang fleksibel,

ketidakmampuan adaptasi program individualisasi sekolah

terhadap latar belakang siswa.

2. Faktor personel siswa, yang meliputi; Siswa tidak mengerti

peraturan, siswa tidak mengerti mengapa aturan itu ada, latar

belakang pendidikan yang kurang baik, hubungan teman

sejawat yang tidak diinginkan, siswa secara psikologis

terganggu.

3. Faktor-faktor lingkungan rumah dan masyarakat, yaitu

hubungan dengan figur otoritas di rumah yang tidak baik,

Aktivitas siswa setelah kelas.57

d. Pembinaan Disiplin Belajar Siswa

Dibawah ini pembinaan disiplin belajar  siswa yang dapat

dilakukan guru diantaranya:

1. Berikan aturan pada siswa, tetapi imbangi dengan curahan kasih

sayang yang lebih besar lagi.

56 Nyayu Khodijah, Op. Cit., hlm.61
57 Ibrahim Bafadal, Op. Cit., hlm.38
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2. Disiplin sebagai bagian dari pengajaran dan pembelajaran. Dalam

pembelajaran terdapat suatu proses yang berjalan seiring waktu dan

memerlukan pengulangan serta pematangan kesadaran. Sedangkan

disiplin sebagai pengajaran memungkinkan orang dewasa untuk

memandang sifat anak yang kurang menyenangkan sebagai

kesempatan untuk mengadakan perubahan.

3. Tanamkan persepsi bahwa disiplin itu sebagai sesuatu yang penting.

4. Pengenalan secara tegas mana yang benar dan mana yang salah. Untuk

mengajarkan nilai disiplin pada siswa , siswa perlu dikenalkan apa

yang salah dan apa yang benar serta batasan terhadap perilakunya

supaya dapat diterima dilingkungan kelompoknya.

5. Orang tua dan guru perlu memberikan motivasi agar siswa

mempertahankan tingkah laku yang baik, dengan demikian siswa akan

merasa bahwa tingkah laku yang buruk itu tidak diinginkan karena

tidak sesuai dengan norma disekitarnya.58

Beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam mendisiplinkan

siswa dalam belajar:

1. Guru hendaknya jangan ingin berkuasa atau otoriter, memaksa siswa

patuh terhadap segala sesuatu yang diperintahkan.karena sikap guru

yang otoriter dapat membuat suasana kelas menjadi tegang dan diliputi

rasa takut.

58Agus wibowo, Op. Cit., hlm.103
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2. Guru harus percaya diri bahwa dirinya mampu menegakkan disiplin

bagi dirinya dan siswanya.

3. Guru hendaknya jangan mengancam siswa , bila siswa melanggar

disiplin karena hanya akan memaksa siswa berbuat baik karena rasa

takut bukan berdasarkan kesadaran. Yang penting disini adalah

menumbuhkan kesadaran.

4. Guru hendaknya senantiasa memberikan bimbingan untuk

meningkatkan kedisiplinan siswanya.59Melalui berbagai pembinaan

disiplin belajar tersebut diharapkan tercipta iklim kelas yang kondusif

sehingga peserta didik dapat menguasai berbagai kompetensi sesuai

dengan tujuan.

Pembinaan disiplin juga dapat dimulai dari diri siswa, dengan

melakukan hal-hal di bawah ini:

1. Sebelum belajar siswa harus membersihkan hati dari setiap kotoran

hati dan akhlak tercela.

2. Siswa harus  dapat membagi dan memanfaatkan waktu dengan baik.

3. Siswa harus semangat dan antusias, tekun dan sungguh-sungguh dalam

belajar.

4. Siswa untuk melihat gurunya sebagai orang yang mumpuni dan

profesional, menghormati dan mengagungkannya, karena hal ini akan

membawa kemanfaatan ilmu.

59Mudasir, Op.Cit., hlm. 93
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5. Siswa agar tidak mengikuti , memasuki majlis pengajian atau keluar

dari majelis sebelum minta izin pada guru.

6. Siswa agar beretika dengan bahasa dan kata-kata yang baik.

7. Siswa agar memperhatikan dengan serius apa yang sedang

disampaikan guru.

8. Siswa menjaga diri, sikap dan perbuatan dari segala macam hal yang

dapat mengganggu proses pembelajaran.60

e. Ciri-Ciri Siswa yang Disiplin dalam Belajar

Disiplin belajar merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai

tujuan dari proses pembelajaran, karena  sikap disiplin bertujuan agar

dapat siswa dapat menjaga diri dari  perilaku yang menyimpang dan hal-

hal yang dapat mengganggu dalam proses pembelajaran. Dengan disiplin

membuat  siswa lebih terlatih  dan mempunyai kebiasaan melakukan

tindakan yang baik serta dapat mengontrol setiap tindakannya  sehingga

siswa akan taat, patuh dan tertib  terhadap kegiatan pembelajaran.

Menurut Syaiful Sagala disiplin belajar siswa dapat dilihat dari

ciri-ciri dibawah ini:

1. Komitmen yang tinggi untuk memenuhi waktu yang telah diatur

2. Rajin melaksanakan tugas-tugas belajar

3. Sungguh-sungguh menghadiri pelajaran

4. Selalu mencatat pelajaran dan tertib

5. Kesiapan siswa 61

60Sulhan dan Mohammad Muchlis Solichin,Etika Peserta Didik dalamPembelajaran,
Tadrîs Volume 8 Nomor 2 Desember 2013
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Kedisiplinan dalam belajar merupakan bagian kedisiplinan

sekolah. ciri-ciri siswa yang disiplin dapat dilihat dari ciri-ciri  sebagai

berikut:

1. Masuk sekolah

Siswa  datang atau berada disekolah sebelum proses pembelajaran

dimulai. Kedisiplinan hadir diruangan pada waktunya akan memacu

kesuksesan dalam belajar. Siswa yang sering terlambat hadir diruang

kelas akan ketinggalan dalam memperoleh pelajaran.

2. Waktu belajar

Sebelum belajar dimulai, siswa yang bersangkutan harus sudah siap

menerima pelajaran yang akan diberikan sesuai dengan jadwal yang

telah ditentukan. Siswa juga wajib mengikuti pelajaran dengan baik,

sopan dan patuh kepada guru.

3. Waktu istirahat

Pada jam istirahat, siswa dianjurkan berada diluar kelas.

4. Waktu pulang

Siswa pulang waktu pelajaran telah usai. Dengan kata lain siswa tidak

cabut ketika proses pembelajaran berlangsung dan mengikuti pelajaran

hingga berakhirnya jam pelajaran tersebut.62

Dengan diterapkannya ciri-ciri tersebut dalam diri siswa

diharapkan siswa akan lebih menyadari arti pentingnya disiplin belajar

khususnya dalam proses pembelajaran di kelas.

61 Saiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung , Alfabeta, 2012, hlm.58
62 Muhammad Rifa’i, Sosiologi Pendidikan, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016, hlm.147
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Sedangkan menurut Afriza ciri-ciri siswa yang disiplin dalam

belajar  mencakup aspek berikut ini:

1. Datang kesekolah tepat waktu.

2. Rajin dan bersungguh-sungguh dalam belajar.

3. Menaati peraturan.

4. Melaksanakan tugas dan mengumpulkan tugas dengan baik dan tepat

waktu.63

Damsar menyatakan bahwa disiplin belajar merupakan

kemampuan siswa untuk taat, patuh, dan berkomitmen untuk sesuai apa

yang dipandang baik dan benar. Ia juga mengemukakan siswa yang

memiliki disiplin akan cenderung memelihara ketertiban, termasuk

ketertiban ruang kelas. dari pendapat diatas dapat di tarik kesimpulan

bahwa aspek disiplin belajar siswa dapat dilihat dari perilaku siswa yang

cenderung memelihara ketertiban ruang kelas.64

f. Indikator Disiplin Belajar Siswa

Adapun indikator disiplin belajar siswa dalam proses pembelajaran

di kelas adalah sebagai berikut:

1. Sungguh-sungguh menghadiri pelajaran

2. Kesiapan siswa dalam mengiktui pelajaran65

3. Melaksanakan tugas dan mengumpulkan tugas dengan baik dan tepat

waktu 66

4. Menjaga ketertiban ruang kelas.67

63Afriza, Manajemen Kelas, Pekanbaru,  Kreasi Edukasi, 2014, hlm. 90
64 Damsar, Op. Cit.,
65 Saiful Sagala, Op. Cit.,
66Afriza, Op. Cit.,
67 Damsar, Op. Cit.,
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3. Pengaruh Disiplin Guru Ekonomi dalam Proses Pembelajaran di Kelas
terhadap Disiplin Belajar Siswa

Disiplin belajar siswa dipengaruhi oleh disiplin kerja guru,

disebabkan guru merupakan lingkungan  terdekat  dari siswa di sekolah,

Guru merupakan model, contoh  atau teladan bagi para siswa dan semua

orang yang menganggap dia sebagai guru. Sebagai teladan, tentu saja

pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat perhatian dari siswa

serta orang disekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya

sebagai guru. Menjadi teladan merupakan bagian integral dari seorang

guru, sehingga  menjadi guru berarti menerima tanggung jawab untuk

menjadi teladan.68 Jika guru disiplin dalam bekerja maka siswapun akan

cenderung disiplin dalam belajar.

Guru juga merupakan orang tua siswa di sekolah. Pada dasarnya

manusia mempunyai sifat kecendrungan untuk belajar lewat meniru

kebiasaan atau tingkah laku orang-orang disekitarnya hal ini menyebabkan

ketauladanan menjadi sangat penting artinya dalam proses belajar

mengajar. Ketauladanan tersebut dapat digolongkan kepada dua macam

yaitu sengaja berbuat untuk sadar ditiru oleh siswa dan berprilaku sesuai

dengan nilai dan norma yang akan ditanamkan pada siswa sehingga tanpa

sengaja menjadi teladan bagi siswa. Dalam hal ini guru dengan sengaja

melakukan perbuatan tertentu, akan tetapi seluruh pribadi guru sesuai

dengan norma-norma yang dapat dijadikan teladan bagi siswa. Jika para

guru dapat bersikap disiplin terhadap tata tertib yang ada disekolah, maka

68 Alfiah, Op.Cit.
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cenderung para siswapun akan meniru sikap disiplin para gurunya

tersebut.69 Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa terdapat

pengaruh antara disiplin kerja guru ekonomi dalam proses pembelajaran

dikelas terhadap disiplin belajar siswa.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan yang

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa

penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti oleh yang lain.

Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan oleh:

1. Marjesti (2013) meneliti tentang Pengaruh Kedisiplinan Guru Terhadap

Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Asy-syaakirin Kecamatan

Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan penelitian tersebut ,

diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kedisiplinan guru

terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Asy-syaakirin

Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Angka korelasi serial

0,683 jauh lebih besar baik pada taraf signifikan 5 % dan taraf 1% yaitu

dapat dituliskan 0,273<0,683>0,345

Penelitian yang penulis lakukan dan penelitian yang dilakukan oleh

Marjesti sama-sama meneliti tentang kedisiplinan guru, Akan tetapi

penelitian yang dilakukan Marjesti menghubungkan kedisiplinan guru

mencakup seluruh guru bidang studi terhadap motivasi belajar sedangkan

penelitian penulis menghubungkan  disiplin kerja guru yang terfokus

hanya pada guru ekonomi terhadap disiplin belajar siswa.

69 Ibid.,
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2. Nelva Indra (2013) meneliti tentang hubungan antara disiplin belajar

dengan prestasi belajar siswa dalam bidang studi pendidikan agama islam

Sekolah Menengah Atas Pertama Negeri 1 Hulu Kuantan Kabupaten

Kuantan Singingi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan

bahwa terdapat hubungan antara kedisiplinan siswa terhadap prestasi

belajar siswa di SMPN 1 Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Angka korelasi serial sebesar 0,683 jauh lebih besar baik pada taraf

signifikan 5 % dan taraf 1 % yaitu dapat dituliskan 0,217<0,683>0,283.

Penelitian yang penulis lakukan dan penelitian yang dilakukan oleh

Nelva Indra sama-sama meneliti tentang disiplin belajar siswa, Akan tetapi

penelitian yang dilakukan Nelva menghubungkan antara disiplin belajar

dengan prestasi belajar dalam bidang studi agama Islam sedangkan

penelitian penulis lebih menghubungkan antara disiplin kerja guru

ekonomi  terhadap disiplin belajar siswa.

3. Stevani (2016) meneliti tentang analisis disiplin kerja guru dan motivasi

belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VIII

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Padang. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja

guru dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas VIII di SMP

Negegri 8 Padang. Berdasarkan hasil tersebut, meningkatkan prestasi

belajar siswa dapat diupayakan dengan meningkatkan kedisiplinan kerja

guru, sehingga motivasi belajar meningkat dan hasil belajar akan

mengalami peningkatan.
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Penelitian yang penulis lakukan dan penelitian yang dilakukan oleh

Stevani sama-sama meneliti tentang disiplin kerja guru. Akan tetapi penelitian

yang dilakukan Stevani di kaji menggunakan metode analisis sedangkan

penelitian penulis dikaji menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan lainnya

dapat dilihat dari variabel penelitian dimana penelitian penulis mengaitkan

disiplin kerja guru dengan disiplin belajar sedangkan penelitian yang

dilakukan Stevani mengaitkan antara disiplin kerja guru dan motivasi belajar

terhadap prestasi belajar siswa.

C. Konsep Operasional

Berdasarkan konsep teoritis di atas, agar tidak menyimpang dari tujuan

yang telah ditetapkan, maka perlu mengoperasionalkan konsep-konsep yang

digunakan. Konsep operasional ini digunakan untuk memberi batasan terhadap

kerangka teoritis. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian

dalam memahami tulisan ini. Konsep operasional menjabarkan teori-teori

dalam bentuk konkrit agar mudah di ukur di apangan dan mudah dipahami.

adapun sebagai variabel X adalah disiplin kerja guru ekonomi dalam proses

pembelajaran di kelas dan variabel Y adalah disiplin belajar Siswa di Sekolah

Menengah Negeri Atas Negeri 3 Mandau.

1. Disiplin  Kerja  Guru  Ekonomi (Variabel X)

a. Bekerja tepat waktu baik awal, maupun akhir pembelajaran.
1. Guru ekonomi datang tepat waktu
2. Guru ekonomi keluar kelas tepat waktu

b. Mencatat kehadiran siswa  dan mengatur kehadiran siswa.
1. Guru ekonomi mengabsen siswa sebelum proses pembelajaran

dimulai
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2. Guru ekonomi mengecek ulang kehadiran siswa sebelum proses
pembelajaran berakhir.

c. Membaca, mengevaluasi dan mengembalikan hasil kerja siswa
1. Guru ekonomi memeriksa tugas yang dikerjakan oleh siswa
2. Guru ekonomi menilai tugas yang dikerjakan oleh siswa
3. Guru ekonomi mengembalikan tugas siswa setelah diperiksa

d. Menciptakan iklim kelas yang kondusif
1. Guru  ekonomi membatasi jumlah siswa yang izin keluar kelas
2. Guru ekonomi membangun komunikasi yang baik dengan siswa
3. Guru ekonomi mengatur posisi duduk siswa
4. Guru ekonomi menasehati siswa yang ribut dalam belajar.

e. Guru ekonomi menyiapakan bahan-bahan pembelajaran kepustakaan
dan media pembelajaran.
1. Guru ekonomi membawa buku yang digunakan dalam mengajar
2. Guru ekonomi menyiapkan media yang akan digunakan dalam

mengajar70

2. Disiplin  Belajar Siswa (Variabel Y)

a. Sungguh-sungguh menghadiri pelajaran.
1. Siswa datang tepat waktu
2. Siswa berada di kelas sebelum guru ekonomi masuk
3. Siswa mengikuti seluruh jam pelajaran ekonomi

b. Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran
1. Siswa menyiapkan peralatan dan perlengkapan belajar sebelum

proses pembelajaran dimulai
2. Siswa berdo’a  sebelum proses pembelajaran dimulai
3. Siswa bersemangat menerima pelajaran yang akan disampaikan

guru.71

c. Melaksanakan tugas dan mengumpulkan tugas dengan baik dan
tepat waktu.
1. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ekonomi
2. Siswa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru ekonomi

tepat waktu.72

d. Menjaga ketertiban ruang kelas
1. Siswa tidak ribut selama proses pembelajaran berlangsung
2. Siswa tidak mengganggu teman ketika proses pembelajaran

berlangsung
3. Siswa duduk dalam keadaan tenang73

70E. Mulyasa, Op. Cit.,
71Saiful Sagala, Op. Cit.,
72Afriza, Op. Cit.,
73Damsar, Op. Cit,
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D. Asumsi Dasar dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi

Asumsi dasar pada penelitian ini adalah Jika disiplin kerja guru

ekonomi dalam proses pembelajaran di kelas tinggi, maka disiplin belajar

siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mandau akan tinggi.

2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan Hipotesis nihil (Ho)

sebagai berikut:

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antar disiplin kerja guru ekonomi

dalam proses pembelajaran di kelas terhadap disiplin belajar siswa

di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mandau.

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja guru

ekonomi dalam proses pemebelajaran di kelas terhadap disiplin

belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mandau.


