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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga pendidikan merupakan organisasi yang di dalamnya terdiri 

atas beberapa unsur. Salah satu unsurnya adalah guru. Guru adalah pendidik 

profesional yang tugas utamanya yaitu mendidik, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
1
 

Produktivitas kerja guru di pengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang 

berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun faktor lain seperti 

pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap, dan etika kerja, motivasi, dan 

kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan sosial, lingkungan, dan iklim kerja, 

teknologi, sarana produksi, manajemen dan kesempatan berprestasi.
2
 

Menurut Sutermeister dalam wahyudi, mengartikan produktivitas 

sebagai ukuran kuantitas dan kualitas kerja dengan mempertimbangkan 

pemanfaatan sumber daya (bahan, teknologi, informasi, dan kinerja manusia).
3
 

Pemanfaatan sumber daya tersebut digunakan untuk menunjang produktivitas 

kerja guru dan kinerja guru. Pada hakikatnya seorang guru sangat berperan 

penting dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri, maka dari itu 

diperlukan guru-guru yang memiliki produktivitas kerja yang tinggi agar dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. 
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Guru yang produktivitasnya tinggi adalah guru yang menunjukkan 

tindakan yang konstruktif, percaya diri, memiliki rasa cinta terhadap 

pekerjaan, memiliki pandangan kedepan, mampu menyelesaikan persoalan, 

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, mempunyai konstribusi positif 

terhadap lingkungan dan mempunyai kekuatan untuk mewujudkan potensinya. 

Maka seharusnya guru sebagai seorang pendidik harus memiliki kepercayaan 

diri, memiliki rasa cinta terhadap pekerjaannya dan harus dapat menyelesaikan 

persoalan dalam pekerjaannya serta dapat menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan kerjanya. Produktivitas kerja guru yang tinggi dapat juga dilihat 

dari sikap guru yang selalu berusaha mengembangkan cara-cara kerjanya. 

Guru diharapkan memiliki sikap disiplin yang tinggi dalam bekerja sehingga 

produktivitas kerjanya meningkat. 

Produktivitas kerja dalam proses pembelajaran harus dilaksanakan 

dengan baik, maka itu perlu diupayakan melalui etos kerja, karena etos kerja 

merupakan etika kerja yang terdapat dalam diri guru untuk bertindak atau 

berbuat yang tertuju kepada suatu tujuan, yaitu pencapaian tujuan pendidikan. 

Kinerja guru pada umumnya telah melaksanakan kedisiplinan secara baik. Hal 

ini digambarkan dengan adanya ketepatan waktu datang kesekolah, ketepatan 

waktu untuk mengajar, ketepatan waktu untuk pulang, ketepatan waktu untuk 

menyelesaikan tugas, ketertiban siswa dalam belajar, ketertiban pelaksanaan 

absensi siswa, ketertiban evaluasi belajar serta ketertiban waktu pulang 

belajar. Disamping itu guru-guru taat dan patuh membuat persiapan mengajar, 

taat dan patuh menyelesaikan tugas-tugas sekolah, taat dan patuh 

menyelesaikan hasil belajar siswa, serta taat dan patuh membuat laporan hasil 
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belajar siswa. Semangat kerja guru dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar yang baik menghasilkan produktivitas kerja yang meningkat.
4
 

Disiplin guru memainkan peranan yang penting dalam keseluruhan 

upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja para guru di sekolah. Disiplin 

kerja merupakan hal yang harus ditanamkan dalam diri tiap guru, karena hal 

ini akan menyangkut tanggung jawab moral guru itu pada tugas 

kewajibannya.
5
 

Disiplin kerja guru yang baik akan mempercepat tujuan organisasi, 

sedangkan disiplin yang kurang akan menjadi penghalang dan memperlambat 

pencapaian tujuan lembaga pendidikan. Maka dalam setiap lembaga 

pendidikan perlu memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh para 

anggotanya dan standar yang harus dipenuhi. Pendisiplinan guru adalah suatu 

bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, 

sikap dan perilaku guru sehingga guru berusaha bekerja secara kooperatif 

dengan guru lain serta meningkatkan prestasi kerjanya.
6
 

Seorang guru dikatakan memiliki disiplin kerja yang tinggi jika 

bersangkutan dengan konsekuen, konsisten, taat asas, bertanggung jawab atas 

tugas yang diamanahkan kepadanya.
7
 Penempatan guru harus sesuai dengan 

pendidikan dan keahlian yang dimiliki. Karena bisa membantu mereka dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Guru yang bekerja dengan tanggung 

jawab berarti mereka akan disiplin dalam kerjanya. 
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Berdasarkan pengamatan awal, terlihat bahwa di SMK 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru Kedisiplinan guru nya terlihat sudah baik. Hal 

ini terlihat dari: 

1. Guru datang tepat waktu baik kesekolah maupun masuk kedalam kelas 

untuk mengajar. 

2. Guru melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik sesuai dengan 

prosedur standar yang ditetapkan sekolah. 

3. Guru tidak melanggar peraturan dan tata tertib serta larangan yang berlaku 

disekolah. 

4. Guru melaksanakan tugas atau kegiatan disekolah. 

Namun dilihat dari produktivitas kerja guru masih rendah. Hal tersebut 

terlihat dari gejala-gejala dibawah ini, sebagai berikut: 

1. Masih ada guru yang mengajar tanpa menyiapkan RPP. 

2. Masih ada guru tidak menggunakan media pembelajaran saat mengajar. 

3. Masih ada guru yang tidak memenuhi tugasnya masuk kedalam kelas 

untuk mengajar, seperti guru yang tidak bisa hadir kesekolah dan dia tidak  

meninggalkan tugas kepada siswa. 

4. Masih ada guru yang kurang memiliki semangat untuk mengajar. 

Mengingat pentingnya pemberian insentif terhadap peningkatan 

produktivitas kerja guru, maka penelitian ini akan mengkaji tentang: 

“Pengaruh Kedisiplinan terhadap Produktivitas Kerja Guru di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru”. 
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B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami 

istilah yang dipakai dalam judul, maka penulis perlu mengemukakan 

penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Kedisiplinan adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang 

bergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang 

telah ada dengan rasa senang hati.
8
 

2. Produktivitas kerja adalah wujud nyata dari pelaksanaan tugas-tugas 

pokok yang dimiliki oleh guru berhubungan dengan profesinya. Semakin 

baik pelaksanaan tugas-tugas tersebut dilaksanakan, maka akan semakin 

terlihat bentuk produktivitas yang dimiliki seorang guru tersebut. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diidentifikasi beberapa 

masalah, sebagai berikut: 

1. Pengaruh kedisiplinan terhadap Produktivitas Kerja Guru di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

2. Produktivitas kerja guru di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 

3 Pekanbaru. 

3. Kedisiplinan guru di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 

Pekanbaru. 
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4. Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan guru di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

5. Faktor yang mempengaruhi produktivitas guru di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

 

D. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian 

ini, sementara kemampuan penulis sangat terbatas untuk meneliti seluruhnya 

maka peneliti memfokuskan pada kedisiplinan, produktivitas kerja guru dan 

pengaruh kedisiplinan terhadap produktivitas kerja guru di SMK 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

 

E. Rumusan Masalah  

Seberapa besar pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan terhadap 

produktivitas kerja guru disekolah SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan 

serta serangkaian kerja dan prosedur analisis yang direncanakan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh yang signifikan antara 

kedisiplinan terhadap produktivitas kerja guru kerja guru di SMK 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 
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G. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai pengembangan dan penambah wawasan penulis dalam karya 

ilmiah, terutama masalah pengaruh kedisiplinan terhadap produktivitas 

kerja guru di SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan S1 Jurusan Manajemen Pendidikan 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Kasim 

Riau Pekanbaru. 

c. Sebagai bahan dan pertimbangan memelihara kedisiplinan guru di SMK 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 


