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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap usaha yang dilakukan oleh manusia akan berhasil dengan baik apa 

bila mempunyai tujuan yang jelas yang dirumuskan sebelumnya. Begitu pula 

dengan kegiatan belajar, kegiatan belajar akan berhasil dengan baik apa bila 

sebelumnya telah direncanakan dan dirumuskan tentang apa saja yang menjadi 

tujuan dalam kegiatan belajar itu sendiri. Tujuan belajar adalah seperangkat hasil 

yang hendak di capai setelah siswa melakukan kegiatan belajar.1 Sedangkan hasil 

yang telah dicapai oleh siswa dalam kegiatan belajar disebut dengan prestasi 

belajar. 

Idealnya kondisi rendahnya prestasi belajar akan mengalami peningkatan 

tentunya hal ini disebabkan diantaranya fasilitas belajar yang cukup, kualifikasi 

yang baik dan kesejahteraan guru yang memadai dan lain-lain. Seharusnya dengan 

kondisi ini hasil belajar siswa bisa meningkat. Namun fenomena yang terlihat di 

sekolah-sekolah yang ada, bahwa rendahnya hasil belajar siswa dimungkinkan 

disebabkan oleh rendahnya kedisiplinan dan kinerja guru. Dan kenyataannya di 

beberapa sekolah, hasil belajar siswa ada yang masih rendah. 

Disiplin sangat penting artinya bagi seorang guru dalam mengemban misi 

pendidikan. Disiplin seorang guru akan sangat menentukan dalam keteraturan                                                            1 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 85  
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   stabilitas proses pendidikan dan pengajaran di kelas oleh karena itu, disiplin 

dalam pelaksanaan tugas seorang guru merupakan suatu tuntutan dan keharusan. 

Belajar dengan disiplin yang terarah dapat menghindarkan diri dari rasa 

malas dan menimbulkan kegairahan siswa dalam belajar, yang pada akhirnya akan 

dapat meningkatkan daya kemampuan belajar siswa. Disiplin adalah kunci sukses 

dan keberhasilan. Dengan disiplin seseorang menjadi yakin bahwa disiplin akan 

membawa manfaat yang dibuktikan dengan tindakannya. Setelah berprilaku 

disiplin, seseorang akan dapat merasakan bahwa disiplin itu pahit tetapi buahnya 

manis.2 Dari pernyataan tersebut  dapat dipahami bahwa disiplin memberikan 

manfaat yang besar dalam diri seseorang. 

Sebagai pengajar atau pendidik guru merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan setiap upaya pendidikan. Kinerja guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran, merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan 

pengajaran, keterampilan penguasaan proses pembelajaran ini sangat erat 

kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar dan pendidik. 

Adapun yang termasuk dalam bentuk-bentuk kinerja guru yaitu kemampuan 

membuat perencanaan dan persiapan mengajar, penguasaan materi yang akan 

diajarkan kepada siswa, penguasaan metode dan strategi mengajar, kemampuan 

mengelola kelas, dan kemampuan melakukan penilaian. 

Dalam Undang-undang No. 20. Tahun 2003 bab II pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa,                                                             
2 Agus Suejanto, Bimbingan Kearah Belajar Yang Sukses, (Jakarta: Aksara Baru, 2000), 

h. 70 
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   bertujuan  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.3 

Menurut UU. Dosen dan Guru No. 14 tahun 2005, “guru adalah 

pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.4 

Ajaran Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk menerapkan disiplin 

dalam berbagai aspek kehidupan, baik ibadah, belajar dan kegiatan lainnya 

sebagaimana dalam menjalankan fardhu 'ain didalam Islam yang berupa sholat 

lima waktu, puasa Ramadhan dan lain-lain semua itu sungguh merupakan suatu 

latihan atau yang sangat berarti untuk disiplin diri sendiri (self discipline). 

Perintah untuk disiplin secara implisit tertulis didalam firman Allah Surat 

An-Nisa' ayat 103: 

 

 

Artinya: "Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat (mu), ingatlah 
Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk dan diwaktu berbaring, kemudian apabila 
kamu terasa aman maka dirikanlah shalat itu ( sebagimana biasa ) sesungguhnya                                                            

3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: 
2003), h. 7 

4 Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Asa 
Mandiri, 2007), h. 2 
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   shalat itu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman." 
(Q.S.An-Nisa: 103).5 

 
Sepintas bila kita mendengar kata disiplin maka yang selalu terbayang 

usaha untuk menyekat, mengawal dan menahan. Padahal tidak demikian, sebab 

disiplin bermakna melatih, mendidik dan mengatur atau hidup teratur. Artinya 

kata disiplin itu tidak terkandung makna sekatan, tetapi juga  dan latihan.6 Untuk 

itulah kedisiplinan sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan suatu kehidupan 

yang teratur dan meningkatkan prestasi dalam belajar karena sifatnya yang 

mengatur dan mendidik. Dari kebanyakan orang-orang sukses rasanya tidak ada 

diantara mereka yang tidak berdisiplin, kedisiplinan yang tertanam dalam setiap 

kegiatan mereka membawa kesuksesan.  

Menurut Mulyasa profesionalisme guru di Indonesia masih sangat rendah, 

hal tersebut disebabkan karena belum adanya perubahan pola mengajar dan sistem 

konvensional ke sistem kompetensi, beban kerja guru yang tinggi, dan masih 

banyak guru yang belum melakukan penelitian tindakan kelas. Atas dasar itulah 

standar kompetensi guru dibentuk agar benar-benar terbentuk guru yang 

profesional dan mempunyai kompetensi yang sesuai dalam mengajar.7 

Dalam perencanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan 

Permendiknas  No  41  tahun  2007,  maka  semua  guru  dituntut  untuk 

menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Guru memang 

telah merancang perencanaan pembelajaran dalam bentuk pembuatan silabus dan                                                            
5 Depag RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 

2003), h. 138 
6 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan, 

Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2005, h.117 
7 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetesi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 

h. 7 
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   RPP, namun yang sering terjadi di masa sekarang ini adalah dalam pembuatan 

silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) masih dilakukan secara 

rombongan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat Kota.  

Mengingat pembuatannya secara bersama-sama, maka ada sebagaian guru 

yang aktif dan ada juga yang pasif, yang  belum  menyadari  sepenuhnya  tugas  

dan  tanggung  jawab  yang diembannya sehingga kewajibannnya sering 

terabaikan, dalam perencanaan pembelajaran  yaitu  pembuatan  RPP,  guru  

hanya  menjiplak  (mengcopy paste) RPP dari tahun-tahun sebelumnya. Guru 

yang pasif membuat RPP hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi, bukan 

untuk acuan melaksanakan pembelajaran dikelas, sehingga pelaksanaan 

pembelajaran di kelas  relatif  tidak  terencana,  akibatnya  hasil  belajar  yang  

dicapai  siswa belum menggembirakan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, ada guru yang masih menerapkan tidak 

mengindahkan disiplin, sementara siswa selalu di wajibkan untuk displin. Ini 

terlihat saat masuk sekolah, jam 07.00 seharusnya guru sudah memasuki ruang 

belajar, tapi kenyataannya masih banyak guru yang datang terlambat. Sehingga 

dengan guru datang terlambat, maka siswa juga banyak yang terlambat pada jam 

pertama. 

Kebiasaan ini sudah berlangsung dalam waktu lama, dari pihak sekolah 

sudah melakukan nasihat dan teguran, namun guru tidak mengindahkan. Dengan 

ketidakdisiplinan ini, berimbas kepada semakin meningkatnya pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, baik pada saat jam pertama maupun saat 

pertukaran jam pelajaran. 
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   Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru, kinerja guru masih 

belum maksimal, dikarenakan banyaknya guru yang mengajar diluar bidang 

keahliannya, sehingga guru tidak menekuni profesi seorang guru secara utuh. 

Kualitas materi yang disampaikan guru kepada peserta didik tidak sesuai dengan 

tujuan yang akan di capai. Ditambah lagi beban tugas guru yang tinggi dan 

mengajar di sekolah lain. 

Permasalahan lain yang  penulis temukan  adalah:  pertama, melemahnya 

peran guru dalam mengantarkan peserta didiknya untuk mencapai prestasi dalam 

acara-acara tertentu. Sehingga guru dalam meningkatkan prestasi siswa cenderung 

menurun, bahkan kadangkala tanpa target, yang penting  melaksanakan  tugas  

dari  pimpinan.  Kedua  adalah kinerja guru yang belum menunjukkan kompetensi 

profesionalisme seorang pendidik, hal ini terlihat dari kedisiplinan guru-guru yang 

sering meninggalkan jam pelajaran dengan alasan tertentu, misalnya mengerjakan 

tugas tambahan bukan tugas pokok atau utama sebagai guru. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul:                    

“Pengaruh Kedisiplinan dan Kinerja Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Di 

MTs Se Kota Dumai”. 

 
 

1.2. Identifikasi masalah 

Permasalahan-permasalahan penelitian yang terkait dengan pengaruh   

kedisiplinan dan kinerja guru terhadap hasil belajar siswa dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: 
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   1.2.1 Guru tidak menekuni profesinya secara utuh. 

1.2.2. Meningkatnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa. 

1.2.3. Banyaknya keterlambatan siswa dalam masuk kelas terutama jam pertama. 

1.2.4. Banyak guru yang mengajar diluar bidang keahliannya.  

1.2.5. Guru tidak menekuni profesinya secara utuh. 

1.2.6. Beban kerja guru tinggi, sehingga akan berdampak pada kualitas materi 

yang disampaikan guru kepada peserta didik. 

 
1.3. Batasan masalah 

Berdasarkan latar identifikasi masalah tersebut, maka pembatasan masalah 

dalam penelitian ini difokuskan pada : 

1.3.1. Kedisiplinan guru yang belum maksimal. 

1.3.2. Kinerja guru yang belum menunjukkan seorang pendidik. 

1.3.3. Rendahmya hasil belajar siswa  

 
1.4. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah  : 

1.4.1 Adakah pengaruh yang signifikan kedisiplinan guru terhadap hasil belajar 

siswa? 

1.4.2. Adakah pengaruh yang signifikan kinerja guru terhadap  hasil belajar  

siswa? 

1.4.3. Adakah pengaruh yang signifikan kedisiplinan dan kinerja guru terhadap 

hasil Belajar siswa? 
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1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1. Tujuan Penelitian 

1.5.1.1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan kedisiplinan guru terhadap 

hasil belajar siswa di MTs Se kota Dumai. 

1.5.1.2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan kinerja guru terhadap  hasil 

belajar  siswa di  MTs Se kota Dumai. 

1.5.1.3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan kedisiplinan dan kinerja 

guru terhadap hasil belajar siswa di MTs Se kota Dumai. 

 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan mampu memberikan konstribusi positif baik 

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1.5.2.1. Kegunaan secara Teoritis. 

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep dan praktek 

yang berkaitan dengan pengaruh kedisiplinan dan kinerja guru terhadap 

hasil belajar siswa di MTs Se kota Dumai. 

 

1.5.2.2. Kegunaan secara praktis. 

1.5.2.2.1. Bagi Kepala Sekolah. Penelitian ini bisa dipergunakan sebagai 

tambahan wawasan dan bahan pertimbangan baru dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. 
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   1.5.2.2.2. Bagi Guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

masukan untuk menemukan pendekatan pengajaran yang lebih baik 

bagi peserta didik sehingga pembelajaran akan semakin efektif 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.5.2.2.3. Bagi Siswa. Hasil penelitian ini diharapkan agar berguna bagi siswa 

untuk memotivasi dirinya supaya terus meningkatkan hasil belajarnya. 

1.5.2.2.4. Bagi Peneliti Lain. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

pijakan dalam perumusan  desain  penelitian lanjutan  yang lebih  

mendalam  dan lebih komprehensif khususnya yang berkenaan dengan 

penelitian mengenai pengaruh kedisiplinan dan kinerja guru terhadap 

hasil belajar siswa. 

 

 


