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A. Latar Belakang Masalah Sebagaimana disadari bersama bahwa pendidikan memegang peran penting dalam upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan dalam proses pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah guru, siswa, sarana dan prasarana, lingkungan pendidikan, dan kurikulum.1 Dari beberapa faktor tersebut, guru adalah faktor penentu bagi keberhasilan pendidikan di sekolah, karena guru merupakan sentral serta sumber kegiatan belajar mengajar.2 Lebih lanjut dinyatakan bahwa guru merupakan komponen yang berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.3  Hal ini menunjukkan bahwa seorang guru sangat menentukan mutu pendidikan. Guru merupakan komponen pengajaran yang memegang peranan penting dan utama, karena keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh faktor guru.4 Tugas guru adalah menyampaikan materi pelajaran kepada siswa melalui interaksi komunikasi dalam proses belajar mengajar yang                                                  1 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya; Analisis di Bidang Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 86 2 Zainal Aqib. Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran. (Surabaya: Cendekia, 2009).  h. 22. 3 Ibid., h. 32. 4 Agus Pramono dan Alwi suddin, “Pengaruh Kecerdasan Emosional, dan Komitmen Organiasi terhadap Kinerja Guru dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Moderating” dalam Jurnal 
Manajemen Sumber Daya Manusia Volume 5, No. 1 Juni 2011, h. 55. 1 



   2dilakukannya. Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi sangat tergantung pada kelancaran interaksi komunikasi antara guru dengan siswanya. Ketidaklancaran komunikasi membawa akibat terhadap pesan yang disampaikan guru.5 Menurut Dunkin dan Bidle, yang dikutip oleh Mas’ud Zein, bahwa di antara faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran disekolah diantaranya adalah variabel antendent. Variabel ini meliputi pengalaman utuh guru (kelas social, usia, dan jenis kelamin), pengalaman pelatihan guru (tingkat pendidikan, intensitas pelatihan, dan pengalaman mengajar), serta kelayakan guru (keahlian, motivasi, inteligensi, dan kepribadian).6 Seringkali terjadi kesenjangan yang muncul, di mana masih terdapat kecenderungan bagi pengelolaan pendidikan khususnya dalam hal ini guru dalam membelajarkan siswa belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik yang profesional dalam hal ini disiplin mengajar guru masih dirasakan kurang sehingga berakibat menurunnya aktivitas belajar siswa. Hal seperti ini nampak dalam pelaksanaan sehari-hari terdapat dikelas-kelas kosong yang sebetulnya dapat dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas atau latihan-latihan oleh siswa.7 Kekosongan ini disebabkan oleh ketidak hadiran guru dalam mengajar.                                                  5 Asnawi dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2012), h. 1. 6  Mas’ud Zein, Mastery Learning; Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Yogyakarta: Aswaja, 2014), h. 1. 7 Samion AR, “Pengaruh Disiplin Mengajar Guru Terhadap  Aktivitas  Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama Etika  Pontianak” dalam Mimbar Pendidikan, edisi No. 1/XXV/2006, h. 61 



   3kemudian disisi lain, masih ada di antarta guru yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik secara moril maupun sprituil, seperti masih ada diantara guru pada saat mengajar di depan kelas menggunakan pakaian yang tidak rapi, rambut gondrong, tugas diberikan kepada siswa tetapi tidak pernah dikoreksi dan tugas lain yang masih belum dilaksanakan secara utuh oleh setiap guru dalam proses pembelajaran di Sekolah.8  Oleh karena itu, dapat dikatakan disini bahwa faktor yang menentukan keberhasilan dalam proses pembelajran di sekolah adalah disiplin mengajar guru guru. Perilaku kerja guru yang terefleksi dalam cara merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran, yang intensitasnya dilandasi oleh etos kerja dan disiplin mengajar guru dalam proses pembelajaran.9  Secara teoritis, disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkain perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Disiplin akan membuat seseorang tahu dan dapat membedakan hal-hal yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, yang sepatutnya dilakukan atau tidak dilakukan (karena merupakan hal-hal yang dilarang). Bagi seseorang yang berdisiplin, karena disiplin sudah menyatu ke dalam dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban, namun sebaliknya                                                  8 Hadi Pranoto, “Pengaruh Pembinaan Berkelanjutan, Supervisi Pengawas dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru di UPT Disdikpora Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dalam JMP, Volume 2 Nomor 1, April 2013 9 Hamzah B. Uno, loc. cit. 



   4akan membebani dirinya, apabila ia tidak berbuat disiplin.10 Menurut Hadari Nawawi dikatakan bahwa “disiplin adalah usaha untuk membina secara terus-menerus kesadaran dalam bekerja atau belajar  dengan baik dalam arti setiap orang menjalankan fungsinya secara efektif.11 Kemudian pendapat lain dikatakan bahwa “Disiplin pada hakikatnya adalah  kemampuan untuk mengendalikan diri dalam bentuk tidak melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan sesuatu yang telah  ditetapkan dan melakukan sesuatu yang mendukung dan melindungi sesuatu yang telah ditetapkan”.12 Sedangkan Simamora menyatakan bahwa : “Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam suatu organisasi”.13  Penerapan disiplin yang mantap dalam kehidupan sehari-hari berawal dari disiplin pribadi. Disiplin pribadi dipengaruhi oleh dua  faktor yaitu  faktor dari dalam  dan  faktor  dari  luar.  Faktor  dari  dalam  diri manusia  yang mendorong manusia  untuk menerapkan  disiplin,  sedangkan  faktor  dari  luar  adalah                                                   10 D. Soemarmo, Pedoman Pelaksanaan Disiplin Nasional dan Tata Tertib Sekolah, (Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi, 2011), h. 20 11 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005), h. 140 12 Soedijarto, Dasar-Dasar Organization & Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h. 51 13 Sirait, R.T. Cara Mendidik dan Mendisiplinkan Anak, (Jakarta: Mitra Utama, 2006), h. 31. 



   5faktor lingkungan dan faktor keluarga.14 Sementara menurut Keith Davis menyatakan disiplin mengajar guru sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman dipandang erat keterkaitannya dengan kinerja.15 Kepemimpinan kepala sekolah adalah motivator bagi kepatuhan diri pada disiplin mengajar guru para guru. Walaupun disiplin ini hanya merupakan salah satu bagian dari ciri disiplin mengajar guru dan berkaitan dengan prosentasi kehadiran, ketidakpatuhan pada aturan, menurunnya produktivitas kerja dan apatis, tetapi ternyata hal ini membawa dampak yang sangat besar terutama pada sistem pendidikan kita yang masih memerlukan keberadaan guru secara dominan dalam proses pembelajaran.  Pada tahap inilah kepala sekolah yang salah satu tuganya adalah melakukan supervisi, dituntut untuk mampu memimpin atau mengelola sekolah, juga dituntut untuk mampu menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kerja (climate-maker) sehingga dapat mencegah timbulnya desintegrasi dan mampu memberikan dorongan agar semua komponen yang ada di sekolah bersatu mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sebab, melalui kegiatan supervisi yang dilakukan Kepala Sekolah secara sistematis, terprogram, dan berkelanjutan diharapkan berbagai kesulitan guru ketika  pembelajaran akan dapat diatasi, dan pada akhirnya tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. Supervisi dengan demikian akan membantu para guru mengembangkan kemampuannya                                                  14 D.  Soemarmo,  Pedoman  Pelaksanaan  Disiplin  Nasional  dan  Tata  Tertib  Sekolah,  (Jakarta : CV. Mini Jaya Abadi, 1998),  h. 32 15 Keith Davis, Perilaku Organisasi, (Jakarta: Gramedia Utama, 2003), h.  129 



   6mengelola proses belajar mengajar demi pencapaian tujuan pengajaran, sehingga guru akan cakap dalam menjalankan tugasnya. Kecakapan yang diperoleh guru tersebut akan menjadi modal utama bagi guru dalam mengajar.16 Supervisi diartikan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemimpin untuk membantu guru-guru, orang yang dipimpin agar menjadi guru  (personil) yang cakap sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  pada  umumnya  dan  pendidikan khususnya  agar  mampu  meningkatkan  efektivitas  proses  belajar  mengajar disekolah.17 Jadi,  supervisi adalah  sebagai  suatu usaha  layanan dan bantuan berupa bimbingan  dari  atasan  (kepala  sekolah)  kepada  personil  sekolah  (guru-guru) agar mampu meningkatkan disiplin mengajar guru gudu dalam melaksanakan proses pembelajaranya. Selain faktor supervisi kepala sekolah tersebut, faktor lingkungan juga mempengaruhi disiplin guru dalam mengajar. Hal ini didasarkan pada teori bahwa lingkungan kerja atau lingkunngan pendidikan dapat dikategorikan termasuk sebagai faktor pembentukan perilaku seseorang, termasuk perilaku disiplin. Lingkungan pendidikan menurut Tirtarahardja dan La Sulo adalah latar tempat berlangsungnya pendidikan.18 Kondisi lingkungan, yang diantaranya adalah kondisi-kondisi interaksi sosial antara kepala sekolah dengan guru, antara                                                  16 Sapto Armin Wibowo, “Hubungan Supervisi Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja dengan Kepuasan Kerja Guru SD di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang” dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan 
Dasar, Vol. 1 No. 1 Januari 2014, h. 27. 17 Hadari Nawawi, Administrasi pendidikan, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 2009). Cet. Ke-1 h. 109 18 Umar Tirtarahardja dan La Sulo. Pengantar Pendidikan. (Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, 1994), h. 168 



   7guru dengan guru yang lainnya, baik secara fisik, sosial, intelektual dan nilai-nilai, akan mempengaruhi perilaku warga sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.19 Secara umum, lingkungan kerja adalah: “Segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang  dibenarkan”.20 Artinya, seorang guru yang berpikir positif dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi di lingkungan kerjanya, akan bersikap dan berperilaku dengan menunjukkan rasa keoptimisannya, berani terhadap tantangan, siap terhadap kegagalan, disiplin dan mempunyai prinsip bahwa hal itu menjadi konsekwensi dari statusnya sebagai guru. Kondisi lingkungan kerja yang menyenangkan dan nyaman, seseorang akan mendapatkan suatu ketenangan kerja dalam bekerja sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dalam kerjanya, apabila seorang pimpinan berusaha memperhatikan dan memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut di atas yaitu menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, diharapkan akan menimbulkan sikap disiplin kerja bagi para pekerjanya atau dalam penelitian ini guru kelas. MTs di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebanyak 7 Madrasah,                                                  19 Putu Prapta , Nyoman Dantes, dan Nyoman Natajaya, “Hubungan Kualitas Pengelolaan, Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Iklim Kerja Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri di Kabupaten Jembrana”, dalam e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Pendidikan Dasar (Volume 3 Tahun 2013) 20 Nur Haryani, ”Pengaruh Motivasi Kerja dan Tingkat Kerja terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta”. Tesis. Magister Managemen, UNS Surakarta, 2006 



   8terdiri MTs Al Muhajirin, MTs At Taufiq, MTs Himmatul Ummah, MTs Mathlabul Ulum, MTs Miftahul Huda, MTs PP Nahdatul Ulum, dan MTs PP Nurul Jadid. Masing-masing Madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang memiliki kemampuan cukup bagus. Bahkan diantara mereka pernah menjadi kepala sekolah teladan tingkat propinsi Riau. Hal ini tentu berimplikasi pada kemampuan mereka dalam mengelola supervisi dan lingkungan sekolah. Kepala MTs se-Kecamatan Tapung telah melaksanakan kegiatan supervisi dengan baik. Misalnya, terdapat data tentang adanya jadwal pembinaan/pengarahan dan supervisi yang dilaksanakan secara intensif dan berkala oleh kepala sekolah. Juga adanya pengakuan dari sebagaian guru tentang usaha-usaha kepala sekolah dalam memberikan dorongan dan motivasi bagi peningkatan disiplin mengajar para guru.21 Begitu juga lingkungan kerja di MTs Kecamatan Tapung sudah bagus. Hal ini terlihat dari sikap ramah para guru, penerapan aturan sekolah yang ketat dan adanya pemberian sangsi yang diberikan kepala sekolah bagi guru yang tidak disiplin.22  Namun demikan, gejala disiplin mengajar guru masih rendah. Hal ini terlihat dari beberapa gejala, yaitu: masih terdapat pengakuan dari guru PAI yang terlambat menyerahkan Rencana Program Pembelajatan (RPP), bahkan hanya                                                  21 Hasil Wawnacara singkat penulis kepada sebagian guru di  MTs PP Miftahul Huda dan Himmatul Ummah Kecamatan Tapung, pada tanggal 7 – 20 November  2016 22 Hasil Observasi kondisi lingkungan pembelajaran di kelas di  MTs PP Nurul Jadid dan At Tawfiq Kecamatan Tapung, pada tanggal 7 – 20 November  2016 



   9sekedar copy paste dalam menyusun RPP tersebut.23 Masih ada guru yang datang terlambat dan tidak ada yang pulang tidak sesuai dengan jam yang dijadwalkan.24 Masih terdapat kelas kosong pada jam efektif mengajar guru PAI, dan masih ada diantara guru pada saat mengajar di depan kelas menggunakan metode pembelajaran yang monoton, tidak variatif. Berdasarkan pada berbagai uraian di atas, diketahui bahwa bila kemampuan supervisi kepala sekolah dan lingkungan kerja kurang baik, maka kegiatan supervisi dan lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap peningkatan disiplin kerja guru. Padahal kegiatan supervisi dan lingkungan kerja yang baik diharapkan dapat meningkatkan disiplin kerja guru. Kegiatan supervisi yang dilaksanakan bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan, akan tetapi merupakan upaya perbaikan, maka harapan untuk meningkatkan disiplin kerja guru tidak hanya sekedar harapan tapi menjadi sebuah tahapan yang harus terus dilaksanakan.  Atas dasar pemikiran seperti yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mendalam untuk mengetahui apakah hal tersebut terjadi di MTs Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu, maka perlu dibuktikan dengan mengadakan penelitian dengan judul penelitian “PENGARUH ANTARA SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP                                                  23 Hasil Wawnacara dan Observasi pembelajaran di kelas di  MTs PP Nurul Jadid dan At Tawfiq Kecamatan Tapung, pada tanggal 7 – 20 November  2016 24 Hasil Wawnacara dan Observasi pembelajaran di kelas di  MTs Miftahul Huda dan Mathlabul Ulum Kecamatan Tapung, pada tanggal 7 – 20 November  2016 



   10DISIPLIN MENGAJAR GURU PAI DI MTS KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”. 
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut; 1. Masih belum optimalnya prestasi guru dalam proses pembelajaran; 2. Adanya beberapa guru yang masih belum disiplin dalam bekerja; 3. Motivasi guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar belum optimal; 4. Sarana prasarana yang tersedia di sekolah belum dimanfaatkan secara maksimal; 5. Terdapat hubungan antara supervisi kepala sekolah dengan disiplin mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung; 6. Terdapat hubungan antara lingkungan kerja dengan disiplin  mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung; 7. Terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi disiplin mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung. 
C. Pembatasan Masalah Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi disiplin mengajar guru PAI. Agar penelitian ini tidak melebar serta mengingat keterbatasan waktu dan sarana, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik dan bermanfaat, maka  masalah dalam penelitian ini akan dibatasi pada 



   11supervisi kepala sekolah dan lingkungan kerja sebagai variabel bebas, serta disiplin mengajar guru sebagai variabel terikat. 
D. Rumusan Masalah  Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi, dan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan penelitian yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  1. Apakah terdapat pengaruh antara supervisi kepala sekolah terhadap disiplin mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung? 2. Apakah terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap disiplin  mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung? 3. Apakah terdapat pengarh antara supervisi kepala sekolah dan lingkungan kerja terhadap disiplin  mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung? 
E. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji: 1. Pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap disiplin mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung. 2. Pengaruh antara lingkungan kerja terhadap disiplin  mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung. 3. Pengaruh supervisi kepala sekolah dan lingkungan kerja terhadap disiplin  mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung.  
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F. Kegunaan Hasil Penelitian Penulis memiliki harapan semoga penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sejalan dengan tujuan penelitian di atas. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara akademis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut : 1 Penelitian ini akan memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan, khusunya berkaitan dengan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu disiplin mengajar guru, dan disiplin mengajar guru PAI. 2 Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan pengetahuan tentang hubungan antara disiplin mengajar guru dengan disiplin mengajar guru. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 1. Bagi MTs Kecamatan Tapung, kesimpulan dan saran-saran yang akan dihasilkan dalam penelitian ini, akan menjadi bahan pertimbangan dalam memenuhi disiplin mengajar guru, sehingga dapat meningkatkan disiplin mengajar guru di masa yang akan datang. 2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam melakukan kajian terhadap masalah yang sama dan menambah wawasan pengetahuan bagi yang memanfaatkan. 3. Bagi Penulis, Proses maupun hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan penulis pada bidang ilmu sumber daya 



   13manusia (SDM), khususnya pada variabel masalah yang diteliti, yaitu tentang disiplin mengajar guru dan lingkungan kerja guru serta disiplin mengajar guru.    


