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A. Deskripsi Konseptual 

1. Disiplin Mengajar Guru 

a. Disiplin Disiplin merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting dan kunci, bagi terwujudnya tujuan organisasi. Displin kerja juga menjadi tolak ukur yang sangat dominan di lingkungan maupun bagi seseorang yang berhasil atau berprestasi. Artinya, seseorang dapat dikatakan memiliki prestasi kerja adalah mereka yang memiliki disiplin yang tinggi. Seacara bahasa, disiplin berasal dari bahasa Inggris discipline sedangkan dalam bahasa arabnya م�ا"! , yang berarti ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan tata tertib.25 Kata disiplin berasal dari kata 
disciple yang mempunyai arti belajar. Menurut Drever dan James, kata 
disiplin semula disinonimkan dengan education (pendidikan), dalam pengertian modern pengertian dasarnya adalah kontrol terhadap kelakuan, baik oleh suatu kekuasaan luar ataupun oleh individu itu sendiri.26                                                  25 Poerwadarminta., Kamus Bahasa Indonesia., (Jakarta: Bina Ilmu, 2009), h. 245. 26 Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: CV Citra Media, 2001), h. 21  14 



   15Kemudian secara terminology ada beberapa ahli yang memberikan definisi sebagai berikut: Menurut Mar’at, disiplin adalah sikap seseorang atau kelompok yang menjamin adanya kepatuhan terhadap perintah-perintah dan berinisiatif untuk melakukan tindakan yang perlu seandainya tidak ada perintah.27 Kemudian menurut Soegarda Poerbawakatja disiplin adalah suatu tingkat tata tertib tertentu untuk mencapai kondisi yang baik guna memenuhi fungsi pendidikan.28  Sementara Della Sammers memaknai disiplin adalah; A methode of 

to produce and self an control State of order and control gained as a 

result of this training.29 (Disiplin adalah metode latihan untuk menghasilkan ketaatan dan kontrol diri. Keadaan teratur dan terkontrol yang dicapai hasil dari latihan).  Malayu S.P Hasibuan menjelaskan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku.30 Sedangkan menurut Muhammad Shochib Kedisiplinan adalah keteraturan diri berdasarkan nilai moral.31                                                  27 Mar’at, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), h. 90. 28 Soegarda Poerbawakatja, Ensiklopedi Pendidikan, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), h. 81. 29 Della Sammers, Dictionary of Company English Indonesian Dictionary, (Jakarta : Gramedia, 1988), h. 185. 30 H.Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), Edisi Revisi. h. 193 31 Muhammad Shocib,Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak dalam Disiplin 
Diri,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 2 



   16Menurut Muhammad Shochib Kedisiplinan adalah keteraturan diri berdasarkan nilai moral.32 Oteng Sutisna memberikan definisi disilpin sebagai latihan yang mengembangkan pengendalian diri, karakter atau keadaan serba teratur dan efisien. Hasil latihan serupa itu, pengendalian diri, perilaku yang tertib. Penerimaan yang menghukum atau memperbaiki. Suatu cabang ilmu pengetahuan.33 Menurut Sumarmo, 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).34 Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa disiplin adalah menunjuk kepada kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau                                                  32 Muhammad Shocib,Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak dalam Disiplin 
Diri,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 2 33 Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional, (Bandung: Angkasa), h. 110. 34 D. Soemarmo, Pedoman Pelaksanaan Disiplin Nasional dan Tata Tertib Sekolah, (Jakarta : CV. Mini Jaya Abadi, 1998), h. 20 



   17tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya.35 Achmad Slamet memaknai disiplin adalah suatu sikap dan perilaku yang dilakukan secara sukarela dengan penuh kesadaran dan kesediaan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau atasan, baik tertulis maupun tidak tertulis.36 Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma social yang berlaku. Kesadaran itu sendiri bermakna sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggungjawabnya. Sedangkan kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis atau yang tidak.37  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                                                  35 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1990), h. 144 36 Achmad Slamet, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Semarang : Universitan Negeri Semarang, 2007), h. 21 37 Abdurrahman Fathoni, Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Rineki Cipa, 2006), h,. 172 



   18ditetapkan.38 Dengan demikian, disiplin akan melahirkan kesadaran untuk melaksanakan peraturan sebagaimana mestinya, sesuai dengan perannya masing-masing. Oleh sebab itu, disiplin biasanya diiringi dengan adanya sanksi, jika ada yang melakukan pelangaran. Sehingga disiplin sering juga diartikan sebagai action taken by supervisior to 

prevent employees from breakning rules”.39 Disiplin  adalah  suatu  kondisi  yang  tercipta  dan  terbentuk  melalui proses  perilaku,  melalui  pelajaran,  kepatuhan,  ketaatan,  kesetiaan  dan  hormat kepada ketentuan/peraturan norma yang berlaku.40 Ketaatan dan kepatuhan pada  norma  dan  peraturan  yang  dijalankan  oleh  karyawan  pada dasarnya dikarenakan karyawan sadar akan mutu norma untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini  mencerminkan  disiplin  positif.  Jika  ketaatan  dan  kepatuhannya  pada norma dan perturan itu didasarkan pada rasa takut akan tindakan atau hokum maka  mencerminkan  sikap  disiplin  negatif.  Hal  ini  timbul karena  kurangnya kesadaran  dan  keinsyafan  dari  dirinya  mengenai  pentingnya  disiplin  dalam meningkatkan  produktivitas  kerja.  Tujuan  utama  pendisiplinan  adalah mendorong pegawai berperilaku                                                  38 Soedijarto, Pendidikan Sebagai Sarana Reformasi Mental Dalam Upaya Pembangunan 
Bangsa, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 51 39 Samuel C. Carto, op. cit, h. 326 40 Suradinata, Manajemen Pemerintah Dalam Ilmu Pemerintah, (Jakarta: Videodata, 2002), h. 127 



   19sepantasnya ditempat kerja di mana perilaku yang pantas ditetapkan sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur.  Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap dan perbuatan guru dalam mentaati semua pedoman dan peraturan yang telah ditentukan untuk tercapainya tujuan organisasi. Disiplin berkaitan erat dengan perilaku karyawan dan berhubungan terhadap kinerja. Kedisiplinan pada dasarnya merupakan fungsi operatif keenam dari manajemen sumber daya manusia dan mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan kinerja.41 Semakin baik disiplin mengajar guru, maka guru semakin tinggi kinerjanya, disiplin mengajar guru yang baik akan berdampak pada prestasi siswa yang dicapainya.42 Tanpa disiplin mengajar guru yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal. Dalam disiplin mengajar guru, seseorang dituntut kesanggupannya untuk mengahayati aturan, hukum dan tata tertib yang tinggi. Sehingga secara sadar akan melaksanakannya dan mentaatinya. Disiplin mengajar guru yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan                                                  41 Abdul Naser, “Analisis Pengaruh Disiplin Kerja Guru terhadap Prestasi Anak Didik Pada SLTP Negeri 1 Tanjung Bintang”, dalam Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol.2, No:1 (1-9) Maret 
2012. h. 4 42 Ibid 



   20kepadannya. Hal ini mendorong gairah kerja dan semangat kerja yang mendukung terwujudnya tujuan organisasi, guru dan masyarakat.  Dalam konteks disiplin kerja, maka banyak para ahli memberikan penjelasan tentang konsep ini. Misalnya Simamora menyatakan bahwa:”Disiplin kerja adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur.  Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukan tingkat kesungguhan tim krja di dalam suatu organisasi”.43 Sedangkan disiplin kerja menurut Siswanto Sastrohadipawiro adalah: sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.44  Sementara menurut Ali Imron, disiplin kerja guru adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh guru dalam bekerja di sekolah, tanpa ada pelanggaran- pelanggaran yang merugukan baik                                                  43 Henry Simamora, Manajemen Sumberdaya Manusia Edisi III. (Yogyakarta: STIE YKPN, 2006), h. 610 44 Siswanto Sastrohadipawiro, Manajemen Tenaga kerja Indonesia (Pendekatan  
Administratif dan Operasional). (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 291 



   21secara langsung maupun tidak langsung terhadap dirinya, teman sejawatnya dan terhadap sekolah secara keseluruhan.45 Keadisiplinan kerja menurut Malayu S.P. Hasibuan yaitu kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma social yang berlaku. Kesadaran yang dimaksud adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggungj awabnya. Kedisiplinan kerja diartikan bilamana karyawan selalu dating dan pulang tepat pada waktunya. Mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, memenuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.46  Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disintesiskan bahwa disiplin adalah kesadaran dalam mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas serta tanggung jawabnya yang dapat dilihat dari ketatannya dalam melaksanakan tugas, ketepatan waktu, baik datang maupun pulang. Sehingga dapat membawa perubahan yang positif dan menghasilkan kinerja yang baik. 
b. Landasan Normatif Disiplin Dalam Al-Qur’an surat Al Jumu’ah ayat Allah berfirman : 
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�                                                  45 Ali Imron, Pembinaan Guru di Indonesia. (Jakarta: PT Pustaka Jaya, 1995), h. 183 46 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Dasar dan Kunci 

Keberhasilan, (Jakarta : Masagung, 2002), h. 34 
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I�0��'4^/N O_`Q     Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(Qs. al- Jum’ah: 9-10).  Pada ayat 9 Allah menerangkan bahwa apabila muadzin mengumandangkan adzan pada hari jum’at, maka hendaklah kita meninggalkan perniagaan dan segala usaha dunia serta bersegera ke masjid untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan shalat jum’at.47 Dan pada ayat 10 Allah menerangkan bahwa apabila setelah selesai menunaikan shalat jum’at, maka bertebaranlah untuk mengurus kepentingan-kepentingan duniawimu setelah kamu menunaikan apa yang bermanfaat bagimu untuk akhiratmu. Carilah pahala dari Tuhanmu, ingatlah Allah dan sadari muroqabah (Pengawasan-Nya) dalam segala urusanmu, karena Dia-lah yang Maha mengetahui segala                                                  47 HA. Hafizh Dasuki,dkk, Alqur’an dan Tafsirnya, h. 152-153 



   23rahasia dan bisikan. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi-Nya dari segala urusanmu.48  Ayat di atas menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk selalu disiplin dalam segala hal, baik disiplin dalam hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan sesame manusia. Seseorang diharuskan meninggalkan segala aktivitasnya untuk mengerjakan shalat jumat, dan ketika selesai menunaikan shalat jumat, manusia diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah swt. Didalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan  
Driwayatkan dari Abdullah bin mas’ud r.a., dia berkata: Saya 
pernah bertanya kepada Nabi saw., “Apa perbuatan yang paling 
disukai Allah ?”Rasulullah Saw. Menjawab, “ Shalat tepat pada 
waktunya” (HR. Bukhari).49  Hadits diatas menerangkan bahwa disiplin termasuk amal yang paling dicintai Allah SWT. Oleh karena itu kedudukan disiplin dalam islam sangat di utamakan karena kedisiplinan seseorang akan membawa pengaruh yang baik bagi yang melaksanakan. 

c. Tujuan Disiplin Disiplin, diperlukan dalam pendidikan tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu, menurut Imam Al-Ghazali mengemukakan tujuan                                                  48 Bahrun Abu Bakar,Hery Noer Aly dan K. Anshori Umar Sitanggal, Terjemah Tafsir Al-
Maragi, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 166 49 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, terj. Achmad Zaidun, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002). h.164 



   24disiplin yaitu untuk perkembangan pengendalian diri sendiri dan mengarahkan diri sendiri.50 Sementara menurut Zakiah Dradjat mengemukakan tujuan disiplin yaitu memperoleh bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perbuatan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar di sekolah.51 Sedangkan menurut Muhammad Shochib mengemukakan tujuan disiplin adalah mengembangkan minat, dan menjadikan seseorang menjadi manusia yang baik, yang akan menjadi sahabat, tetangga dan warga negara yang baik.52 Kedisiplinan penting diterapkan dan dilaksanakan khususnya untuk tenaga kependidikan yakni guru karena memiliki pengaruh yang besar terhadap apa yang hendak dicapai dalam proses pendidikan. Seperti, memperoleh bekal pengetahuan, keterampilan, sikap, mengembangkan minat dan perbuatan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar di sekolah. 
d. Mengajar Kata mengajar, berasal dari kata belajar yang berarti Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri                                                  50 Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), h. 77 51 Abudin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 240 52 Muhammad Shocib, Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak dalam Disiplin Diri, h. 3 



   25seseorang.53 Arno F. Witting mengemukakan: learning can be defined 

as any relatively permanent change in an organism’s behavioral 

revertoire that occurs as result of experience.54 (Belajar dapat didifinisikan sebagai perubahan yang relative tetap dalam tingkah laku seseorang yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman). Sedangkan menurut Shaleh Abdul Aziz dan Abdul Aziz Abdul Majid pengertian belajar adalah: “Sesungguhnya belajar adalah suatu perubahan di dalam akal pikiran seseorang pelajar yang dihasilkan atas pengalaman masa lalu sehingga terjadilah di dalamnya perubahan yang baru”.55  Menurutnya Clifford T. Morgan, belajar adalah : “Learning is any 

relatively permanent change in behavior which occurs as a result of 

experience or practice”.56 (belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen atau menetap yang dihasilkan dari praktek atau pengalaman).  Dari pengertian belajar yang dikemukakan para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa elemen yang penting yang mencirikan pengertian belajar antara lain yaitu :                                                  53 Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru, 1989), hlm.5 54 Arno F. Witting, Psicology Of Learning, (New York, Mc Crow Hiel Book Company, tt), p.2 55 Shaleh Abdul Aziz dan Abdul Aziz Abdul Majid, At-tarbiyah wa Thuruqut Tadris, (Mesir: Darul Ma’arif, t.th.), hlm. 169. 56 Clifford T. Morgan, Introduction to Psychology, Sixth Edition, (New York : Mc Graw-Hill International Book Company, 1971), hlm. 63. 



   261). Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku dimana perubahan itu dapat mengarah kepada sesuatu yang baik atau sebaliknya.  2). Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan pengalaman.  3). Perubahan belajar itu harus relatif dan mantap dan merupakan akhir dari suatu periode yang cukup panjang.  4). Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkutberbagai aspek kepribadian baik fisik ataupun psikis Dalam proses pengajaran, unsur proses belajar memegang peranan yang vital. Mengajar adalah proses membimbing kegiatan belajar, bahwa kegiatan mengajar hanya bermakna apabila terjadi kegiatan belajar murid. Oleh karena itu, adalah penting sekali bagi setiap guru memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar murid, agar ia dapat memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi bagi murid-murid.57 Belajar dalam idealisme berarti kegiatan psiko-fisik-sosio menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Namun, realitas yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat tidaklah demikian. Belajar dianggapnya properti sekolah, kegiatan belajar selalu dikaitkan dengan tugas-tugas                                                  57 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Bumi Aksara, 2007), Cet. II, hlm. 27 



   27sekolah. Sedangkan sebagian besar masyarakat menganggap belajar dan sekolah adalah usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan. Belajar sebagai konsep mendapatkan pengetahuan. Dalam praktiknya banyak dianut. Guru bertindak sebagai pengajar yang berusaha memberikan ilmu pengetahuan sebanyak - banyaknya dan peserta didik giat mengumpulkan atau menerimanya. Proses belajar mengajar banyak didominasi aktifitas menghafal. Peserta didik sudah belajar jika mereka sudah hafal dengan hal-hal yang telah dipelajarinya.58 Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan jenis dan jenjang pendidikan, hal ini berarti keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada keberhasilan proses belajar siswa di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif, dengan kata lain belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. Tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, salah satu tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Witting yaitu:                                                  58 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet. II, hlm. 3. 



   281)  Tahap acquisition, yaitu tahapan pemerolehan informasi. 2)  Tahap storage, yaitu tahapan penyimpanan informasi. 3)  Tahap retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi.59  
e. Disiplin Mengajar Guru Untuk melaksanakan tugas dalam meningkatkan mutu pendidikan maka dia-dakan proses belajar mengajar, guru merupakan figur sentral, di tangan gurulah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu tugas dan peran guru bukan saja mendidik, mengajar dan melatih tetapi juga bagaimana guru dapat membaca situasi kelas dan kondisi siswa-nya dalam menerima pelajaran.  Untuk meningkatkan peranan guru dalam proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa, maka guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan mampu mengelola kelas. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Semen-tara pegawai, merupakan bagian dari tenaga kependidikan, yaitu anggota masya-rakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam informasi tentang wawasan Wiyatamandala, kedisiplinan guru diartikan sebagai sikap                                                  59 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2009), cet. III, hlm. 1-2. 



   29mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tangung jawab.60 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, kedisiplinan guru adalah sikap penuh kerelaan dalam mematuhi semua aturan dan norma yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pendi-dikan anak didiknya. Karena bagaimana pun seorang guru atau tenaga kependidikan (pegawai), merupakan cermin bagi anak didiknya dalam sikap atau teladan, dan sikap disiplin guru akan memberikan warna terhadap hasil pendidikan yang jauh lebih baik.  Keberhasilan proses pembelajaran sangat bergantung pada beberapa faktor diantaranya adalah faktor guru. Guru sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Guru yang mempunyai kompetensi yang baik tentunya akan sangat mendukung keberhasilan proses pembelajaran.  Peranan guru selain sebagai seorang pengajar, guru juga berperan sebagai seorang pendidik. Pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi.61 Sehinggga sebagai pendidik, seorang guru harus memiliki kesadaran atau merasa mempunyai tugas dan kewajiban untuk                                                  60 Soetjipto, Profesi Keguruan, Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Depdiknas, 1999 61 Ibid 



   30mendidik. Tugas mendidik adalah tugas yang amat mulia atas dasar “panggilan” yang teramat suci. Sebagai komponen sentral dalam sistem pendidikan, pendidik mempunyai peran utama dalam membangun fondamen-fondamen hari depan corak kemanusiaan. Corak kemanusiaan yang dibangun dalam rangka pembangunan nasional kita adalah “manusia Indonesia seutuhnya”, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya diri, disiplin, bermoral dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal itu, keteladanan dari seorang guru sebagai pendidik sangat dibutuhkan.62 Keteladanan Kepala Sekolah dapat dilihat dari prilaku guru sehari-hari baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selain keteladanan guru, kedisiplinan guru juga menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh guru sebagai seorang pengajar dan pendidik. Adapun implementasi dari sikap disiplin itu dapat diterapkan melalui tiga budaya, yaitu:  1) Budaya tertib, yaitu: membiasakan diri untuk hidup tertib, seperti tertib: waktu, mengajar, administrasi, pakaian, keuangan, dan lain-lain.  2) Budaya bersih, yaitu: membiasakan diri hidup bersih, seperti: bersih diri, pakaian dan bersih lingkungan.                                                   62 Ibid 



   313) Budaya kerja, yaitu: membiasakan diri untuk bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan di tempat kerja maupun peraturan yang dibuat bersama sebagai pedoman untuk menjalankan aktifitas sehari-hari di sekolah.63 Adapun bentuk Implementasi dari disiplin mengajar Guru adalah:  1) Hadir di sekolah 15 (lima belas menit) sebelum pelaksanaan pembelajaran di-mulai.  2) Menandatangani daftar hadir setiap hari secara rutin.  3) Mengatur siswa yang akan masuk ke kelas dengan berbaris secara teratur.  4) Hadir dan meninggalkan sekolah tepat waktu.  5) Melaksanakan semua tugas secara tertib, teratur, dan rutin.  6) Membuat Program Semester.  7) Membuat persiapan mengajar (RPP), jurnal mengajar setiap hari.  8) Memeriksa setiap pekerjaan atau latihan siswa.  9) Menyelesaikan administrasi kelas secara baik dan teratur.  10) Tidak meninggalkan sekolah tanpa izin.  11) Tidak merokok selama berada di lingkungan sekolah.  12) Mengisi buku agenda Guru.  13) Mengawasi siswa selama jam istirahat.  14) Mencatat kehadiran siswa setiap hari.64  Disiplin baik yang dimiliki guru sangat penting dalam kelancaran proses belajar mengajar guru dengan siswa di sekolah. Karena sikap disiplin yang dimiliki oleh guru tentu akan membawa kepada keberhasilan dan kemajuan sekolah. Oleh karena itu sikap disiplin yang dimiliki guru harus benar-benar diterapkan dengan baik, tidak hanya di                                                  63 Akhmad Sudrajat, Manfaat Prinsip dan Asas Pengembangan Budaya Sekolah. [On Line]. Tersedia: http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/03/04/manfaat-prinsip-dan-asas-pengembangan-budaya-sekolah/ [06 Oktober 2010] 64 Soetjipto, op.cit. 



   32dalam kelas tetapi juga di sekolah. Adapun sikap disiplin (indikator) yang baik yang dimiliki guru seperti yang telah disebutkan di atas.  Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sikap disiplin guru itu sangat penting dalam proses kegiatan di sekolah dan harus dikembangkan baik di kelas maupun diluar kelas (sekolah) 
f. Urgensi Disiplin Mengajar Guru Mengajar merupakan tugas yang membutuhkan suatu perhatian yang khusus bagi guru, karena dalam mengajar terdapat aspek-aspek psikologis yang harus diketahui guru dalam mengjar, yaitu guru harus mampu untuk : 1) Mengarahkan atau membimbing belajar 2) Mendorong murid-murid untuk belajar 3) Membantu murid-murid untuk mengembangkan sikap-sikap yang diinginkan 4) Memperbaiki dan menyempurnakan teknik-teknik mengajar 5) Mengakui dan mencapai kualitas pribadinya yang mendatangkan keberhasilan mengajar.65  Di samping itu, untuk dapat mengajar yang efektif guru harus mempertimbangkan tentang : 1) Penguasaan subject matter yang akan diajarkan 2) Keadaan fisik dan kesehatannya 3) Sifat-sifat pribadi atau kontrol emosinya 4) Pengetahuan dan kemampuannya untuk menerapkan prinsip-prinsip belajar 5) Minatnya terhadap perbaikan profesional dan pengayaan kutural yang terus menerus dilakukan.66                                                  65 L. Crow dan A. Crow, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta : Nurcahaya,, 1989), h. 24. 



   33 Melihat tugas guru sebagai seorang pengajar, dimana dalam mengajar berkaitan erat dengan pelayanan bagi orang banyak (siswa), guru bertugas untuk meraih sukses dalam pengajarannya, dalam arti guru harus mampu mempegaruhi kondisi siswa untuk terus belajar dan memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru. Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa untuk mencapai sukses dalam proses pengajaran guru harus mendisiplinkan diri untuk melaksanakan tugas mengajar dengan membuat segala sesuatu yang dapat membantu lancarnya proses pengajaran. Karena guru adalah figur yang mempengaruhi siswa dalam kegiatan belajarnya. Kalau guru tidak berdisipliin dalam mengajar, maka siswa pun akan tidak berdisiplin dalam mengikuti pelajarannya, sehingga dengan demikian siswa akan malas dalam belajar.  Dikatakan juga oleh Darwis A. Soelaiman bahwa seorang guru yang baik adalah seorang guru yang baik dalam memelihara disiplin.67 Karena dengan disiplin guru akan lebih mudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan yang diinginkan yaitu untuk mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan.                                                                                                                                             66 Ibid., h. 29-30. 67 Darwis A. Soelaiman, Pengantar Kepada Teori dan Praktek Pengajaran, (Semarang : IKIP Semarang Press, 1987), h. 140. 



   34Dengan demikian, maka begitu pentingnya kedisiplinan guru dalam mengajar dalam usahanya meraih sukses dalam mengajarnya yaitu dapat mempengaruhi kondisi siswa untuk terus bergairah dalam belajar. 
2. Lingkungan Kerja 

a. Pengertian Lingkungan Hidup manusia selalu terikat dengan lingkungannya, karena manusia dibesarkan serta dikembangkan oleh lingkungan dimana manusia itu berada, ini maksudnya lingkungan hidup dapat berfungsi sebagai daya dukung kehidupan. Menurut Sartain (seorang ahli psikologi Amerika), sebagaimana dikutip oleh M. Ngalim Purwanto bahwa yang dimaksud dengan lingkungan (environment) adalah semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life processes kita kecuali gen-gen. Bahkan gen-gen pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (to 

provide environment) bagi gen yang lain.68  Sementara, menurut Imam Barnadib alam sekitar atau lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekelilingnya.69 Sedangkan Menurut Zakiyah                                                  68 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1995), hlm 72 69 Sutari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematik, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm. 118. 



   35Daradjat lingkungan mencakup makna yang luas yaitu iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Dengan kata lain lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang.70 Menurut Sartain yang dikutip oleh Ngalim Purwanto  “Lingkungan merupakan semua kondisi dalam dunia ini, dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan atau life 

proses kecuali gen- gen”.71 Hidup manusia selalu terikat dengan lingkungannya, karena manusia dibesarkan serta dikembangkan oleh lingkungan dimana manusia itu berada, ini maksudnya lingkungan hidup dapat berfungsi sebagai daya dukung kehidupan.  Dari uraian di atas dapat disimpulkan Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan yang berupa keadaan sekitar yang mempengaruhi guru.72 Dari pengertian ini, maka lingkungan adalah semua yang tampak di sekeliling guru di sekolah dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah lakunya dalam menjalankan aktifitas mereka para guru.                                                    70 Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), cet 4 hlm. 63 71 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan. (Bandung: Remadja Karya. 2003), hlm. 28 72 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 173. 



   36
b. Pengertian Lingkungan Kerja Pada dasarnya makhluk hidup tidak lepas dari lingkungan. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan juga tidak terlepas dari faktor lingkungan kerja. Meskipun faktor tersebut sangat penting tetapi masih banyak organisasi yang kurang memperhatikan hal tersebut. Tinggi rendahnya produktifitas kerja pada dasarnya dipengaruhi banyak faktor, diantaranya tingkat pendidikan, disiplin kerja, motivasi, ketrampilan, sikap, dan etika kerja. Dari beberapa faktor tersebut, lingkungan kerja mampunyai pengaruh yang tidak sedikit terhadap rendahnya produktifitas kerja. Secara umum lingkungan kerja merupakan lingkungan seorang karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Menurut Agus Ahyari, lingkungan kerja adalah seorang karyawan melaksanakan tugas dan pekerjaanya sehari-hari.73 Misalnya kebersihan, musik dan lain-lain. Sedangkan The Liang Gie, mengemukakan bahwa: “Lingkungan kerja adalah segenap faktor yang berwujud yang berada di sekeliling ruang kerja dan umumnya mempengaruhi baik buruknya pelaku pekerja yang bersangkutan.Faktor-faktor yang terpenting umumnya berupa cahaya,                                                  73 Agus Ahyari, Manajemen Produksi: Perencanaan Sistem produksi. (Yogyakarta: BPEE, 1994), h. 124 



   37penerangan, warna ruang, keadaan udara (suhu, kelembaban dan peredarannya), serta sumber kegaduhan (sumber suara)”.74 Lingkungan kerja dalam sebuah organisasi sangatlah penting untuk diperhatikan karena akan berhubungan langsung dengan para pegawai yang melaksanakan proses kegiatan di dalam organisasi yang bersangkutan. Lingkungan guru yang baik tercermin dalam keadaan ruang kerja yang memadai, adanya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pekerjaanya, serta hubungannya yang harmonis antara sesama guru dan karyawan.  Dari sinilah dapat dikatakan bahwa lingkungan unit kerja dapat berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan, sehingga setiap organisasi atau unit kerja yang ada harus mengusahakan agar faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan kerja dapat diusahakan sedemikian rupa sehingga nantinya mempunyai pengaruh yang positif bagi organisasi itu sendiri. Menurut pendapat Davis bahwa lingkungan kerja dalam suatu organisasi mempunyai arti penting bagi individu yang bekerja di dalamnya, karena lingkungan ini akan mempengaruhi secara langsung                                                  74 The Liang Gie, Administrasi Perkantoran modern Edisi 4. (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 154 



   38maupun tidak langsung manusia yang ada di dalamnya.75 Hal ini ada tiga alasan, antara lain:  1) Ada bukti yang menunjukkan bahwa tugas dapat diselesaikan dengan lebih baik pada lingkungan kerja dalam organisasi yang baik.   2) Ada bukti bahwa manajer (pemimpin) dapat mempengaruhi lingkungan kerja dalam organisasi, atau unit kerja yang dipimpin.  3) Kecocokan antara individu dengan organsiasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai prestasi dan kepuasan individu itu sendir dalam organisasi.  Lingkungan kerja dalam organisasi akan memberikan gambaran bahwa seseorang bekerja akan menghasilkan output yang baik bila mereka cocok dengan organisasi dan pekerjaannya, maka tugas utama manajer (pemimpin) adalah  melakukan kepemimpinan dengan segala tekniknya. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan kerja terutama sikap, nilai, norma  dan perasaaan yang  lazim dimiliki para pekerjanya sehubungan dengan perusahaan mereka.76                                                  75 K., Newstrom W, Davis, Human Behavior at Work Organizational Behavior. 8 Edition, (New York: Mc.Graw Hill Book Company, St. Louis, 1989), h. 345 76 Steers, Efektivitas Organisasi  H. Pujaatmaja, Pengalih Bahasa,  (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 8 



   39Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnely, menggunakan istilah lingkungan kerja organisasi untuk menggambarkan iklim psikologis, kultur dan kepribadian organisasi.77 Lingkungan kerja organisasi dapat mempengaruhi organisasi, dan secara potensial dapat menjadi perusak kehidupan organisasi. Lingkungan kerja organisasi ini terutama berpengaruh terhadap sumber-sumber manusiawinya.  Dari berbagai uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah suatu ciri-ciri atau sifat-sifat yang menggambarkan suatu lingkungan kerja psikologis organisasi yang menunjukkan isi dan kekuatan dari pengaruh antara nilai, norma, sikap, perilaku dan perasaan dari anggota organisasi tersebut. Lingkungan kerja terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan non fisik. Lingkungan kerja dalam bentuk fisik adalah sesuatu yang dapat dilihat atau kasat mata seperti pengaturan lingkungan kerja guru meliputi penerangan,  kebersihan tempat kerja, dan keamanan kerja. Uraian tentang pengaturan lingkungan kerja yang baik dapat dijelaskan sebagai berikut:  1) Penerangan atau cahaya. Penerangan atau cahaya merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Dengan penerangan yang baik para                                                  77 Gibson, Ivancevich, dan Donnely,  Organization and Management, Behavior, Structure and 
Process, 4th edition, (Illinois. 1973), h.  12 



   40pegawai atau karyawan dapat bekerja dengan baik dan teliti sehingga hasil kerjanya lebih baik.  2) Suhu Udara.  Suhu kerja akan mempengaruhi produktivitas kerja. Suhu udara yang terlalu panas akan meakibatkan menurunnya gairah dalam bekerja. Dengan demikian pula suhu udara yang rendah (jauh dibawah temperatur normal) juga akan menurunkan tingkat produktivitas kerja. Pengaturan udara dalam lingkungan tempat kerja dapat dilakukan dengan alat pengatur udara yaitu 
ventilasi yang cukup, penggunaan kipas angin, air conditioning (AC). 3) Suara. Faktor suara juga sangat penting untuk diperhatikan. Lingkungan kerja yang bising, ramai, akan mengganggu konsentrasi kerja para pegawai sehingga tugas yang dikerjakan sering salah dan harus diulang kembali.  4) Warna. Warna juga perlu diperhatikan, warna yang digunakan erat hubungannya dengan sistem penerangan terutama sistem penerangan yang mempergunakan dinding atau atap sebagai pembaur sinar. 5) Tata Ruang Tata ruang yang baik akan bermanfaat bagi organisasi yang bersangkutan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Menurut 



   41The Liang Gie, keuntungan yang diperoleh dengan tata rung yang baik adalah:78 a) Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. b) Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak- banyaknya.  c) Mencegah para pegawai di bagaian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian tertentu. Agar pegawai atau karyawan dapat leluasa maka ruang gerak pegawai tersebut perlu diberikan ruangan yang memadai. Jika ruang gerak sempit akan mengakibatkan pegawai tidak dapat bekerja dengan baik sehingga produktivitas kerja rendah. Tata ruang yang baik adalah jika penyusunan tempat kerja dan peralatannya memungkinkan pegawai dapat bekerja dengan baik. 6) Keamanan kerja. Keamanan kerja erat kaitanya dengan peningkatan gairah dan disiplin kerja para pegawai. Dengan keamanan yang baik maka pegawai akan lebih senang dan bergairah tinggi dalam melaksanakan pekerjaan.                                                   78 The Liang Gie, op. Cit,  h. 188 Formatted: Justified



   42Dengan demikian, maka lingkungan kerja dapat dibedakan menjadi lingkungan fisik dan lingkungan non fisik dalam arti semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja akan mempengaruhi pegawai baik secara langsung, misalnya pusat kerja, kursi, meja, maupun secara tidak langsung misalnya rumah, kantor, sekolah, sistem, jalan raya, dll. Sedangkan lingkungan kerja non fisik biasanya sesuatu yang lebih banyak berimplikasi secara psikologis terhadap karyawan meliputi: suasana kerja, hubungan dengan sesama karyawan dan pelayanan masyarakat. Selain lingkungan fisik ada juga lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kondisi manusia yang disebut dengan lingkungan perantara, misalnya temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, bau tak sedap, warna, dll.  Lingkungan dimana seseorang melakukan segala aktivitasnya akan mempengaruhi produktivitasnya. Sesungguhnya produktivitas dan prestasi kerja guru sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor antara lain kondisi fisik dan mental, tingkat pendidikan, motivasi kerja, keamanan dan keselamatan di dalam bekerja, jaminan sosial dan kesejahteraan, kemajuan teknologi dan yang tak kalah pentingnya adalah peran dan kebijakan-kebijakan pimpinan.   Menurut Robbins struktur organisasi mempunyai satu dampak baik pada sikap maupun perilaku, tetapi juga menjadi kendala bagi karyawan sejauh itu membatasi dan mengawasi apa yang mereka 



   43lakukan.79 Misalnya, organisasi yang distruktur di sekitar tingkat formalisasi dan spesialisasi yang tinggi, kepatuhan yang keras pada rantai komando, delegasi wewenang yang terbatas, dan rentang kendali yang sempit memberikan sedikit  otonomi kepada para karyawan. Kendali dalam organisasi semacam itu memang ketat dan perilaku cenderung beraneka di dalam suatu rentang yang sempit. Sebaliknya, organsiasi yang distrukturkan di sekitar spesialisasi yang terbatas, formalisasi yang rendah, rentang kendali yang lebar, dan yang serupa, memberikun kepada para karyawan kebebasan yang  lebih besar, dan karenanya akan dicirikan oleh keanekaragaman perilaku yang lebih besar.80  
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja Organisasi Robbins mengetengahkan tujuh faktor lingkungan kerja yang dikembangkan oleh Litwin dan Stringer, sebagai berikut:81 1) Conformity, yaitu perasaan adanya banyak pembatas yang dikenakan kepada anggota organisasi. Organisasi lebih banyak menentukan prosedur peraturan, kebijaksanaan, praktek yang harus dilaksanakan oleh anggotanya, dan pada kemungkinan melaksanakan tugas dengan caranya sendiri yang dianggap tepat.                                                   79 Robbins, Organizational Behavior. 9th  edition, (Amerika: San Diego State University, 200l), h. 4 80 Ibid 81 Robbins, Perilaku Organisasi. Edisi Bahasa Indonesia Jilid I, (Jakarta: PT. Prenhalindo, 1977), h. 6 Formatted: Justified



   442) Responsibility, yaitu tanggung jawab pribadi pada diri anggota organisasi untuk melaksanakan tugas mereka demi tujuan organisasi, anggota organisasi dapat mengambil keputusan dan memecahkan persoalan yang dihadapi tanpa harus melibatkan atasan;   3) Standart, yaitu kualitas pelaksanaan dan mutu produksi yang diutamakan organisasi. Organisasi menetapkan tujuan yang menantang anggota organisasi untuk berprestasi.  4) Rewards, yaitu penghargaan dan imbalan untuk suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik;  5) Organizational Clarity, yaitu kejelasan tujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan organisasi. Segala sesuatu diorganisir dengan jelas dan tidak membingungkan, kabur atau kacau;  6) Warmth and Support, yaitu kehangatan dan pemberian semangat kerja dalam organisasi, para anggota organisasi saling mempercayai dan saling membantu;  7) Leadership, yaitu kepemimpinan dalam organisasi, kepemimpinan ditolak atau dihargai oleh anggota organisasi.   



   45Sementara Gibson, Invancevich dan Donnelly mengembangkan alat ukur lingkungan kerja adalah dengan menggunakan delapan faktor yang terdiri dari: 82 1) Structure, yaitu derajat dari aturan-aturan yang dikenakan terhadap anggota organisasi, adanya penekanan atau batasan oleh atasan atau organisasi terhadap anggota tersebut;  2) Responsibility, yaitu tanggung jawab dari anggota organisasi untuk berprestasi karena adanya tantangan, tuntutan untuk bekerja, serta kesempatan untuk merasakan prestasi;   3) Warmth and Support, yaitu dukungan yang lebih bersifat positif  pada situasi kerja, sehingga menumbuhkan rasa tenteram dalam bekerja;  4) Reward, yaitu penghargaan dan imbalan dalam situasi kerja. Hadiah menunjukkan adanya penerimaan terhadap tingkah laku dan perbuatan,  sedangkan  lingkungan  menunjukkan  adanya penolakan terhadap tingkah laku dan perbuatannya;  5) Conflict, yaitu suasana mcncari menang sendiri diantara sejumlah individu dan persaingan antara bagian dalam organisasi;  6)  Standards, hasil kerja yang diminta dan kejelasan dari pengharapan-pengharapan yang berhubungan dengan penampilan kerja dalam organisasi;                                                   82 Gibson, Invancevich dan Donnelly, op. cit, h. 16 



   467) Organizational Identity, yaitu loyalitas kelompok dalam diri organisasi sehingga menumbuhkan identitas keiompok;  8) Risk Taking, yaitu persepsi anggota organisasi terhadap kebijaksanaan manajemen tentang adanya kemungkinan-kemungkinan  ataupun resiko-resiko dalam pengambilan keputusan.  Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator dari faktor lingkungan kerja agar pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu adalah: tuntutan tugas (kondisi kerja,  tata letak kerja fisik); tuntutan peran (tekanan, konflik); tuntutan antar pribadi (dukungan sosial); struktur organisasi dan kepemimpinan organisasi 
3. Supervisi Kepala Sekolah 

a. Pengertian Supervisi Dilihat dari sudut pandang etimologi supervisi berasal dari kata 
super dan vision yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi secara etimologis, supervisi adalah penglihatan dari atas. Pengertian itu merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi dimana yang melihat berkedudukan lebih tinggi dari pada yang dilihat. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan supervisi dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Pelaksanaan supervisi atau pengawasan di setiap organisasi memiliki peran yang cukup penting. Manullang mendefinisikan 



   47pengawasan sebagai “Suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa 

yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan 

maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. Supervisi dilakukan di setiap lini organisasi, termasuk organisasi di dalam ranah pendidikan, salah satunya adalah sekolah.83 Kepala sekolah merupakan atasan di dalam lingkungan sekolah. Dimana seorang kepala sekolah memiliki peran strategis dalam memberi bantuan kepada guru-guru dalam menstimulir guru-guru kearah usaha mempertahankan suasana belajar mengajar yang lebih baik. E. Mulyasa, “Supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang 

berperan sebagai supervisor”.84 Made Midarta menjelaskan bahwa pengertian “supervisi adalah suatu proses pembimbingan dari pihak atasan kepada guru-guru dan para personalia sekolah lainnya yang langsung menangani belajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, agar para siswa dapat meningkat”.85 Supervisi ini dilakukan dalam rangka mengetahui permasalahan dalam proses pembelajaran sehingga dapat dilakukan perbaikan.                                                  83 Manullang, Dasar-dasar Manajemen. (Yogyakarta : UGM University Press. 2005), h. 173 84 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 111 85 Made Pidarta, Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 5. Formatted: Justified



   48Pelaksanaan proses pembelajaran di kelas tidak selamanya memberikan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan, ada saja kekurangan dan kelemahan yang dijumpai dalam proses pembelajaran, maka untuk memperbaiki kondisi demikian peran supervisi pendidikan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.  Pelaksanaan supervisi bukan untuk mencari kesalahan guru tetapi pelaksanaan supervisi pada dasarnya adalah proses pemberian layanan bantuan kepada guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan guru dan meningkatkan kualitas hasil belajar. Menurut E. Mulyasa,86 untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, salah satunya yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Ngalim Purwanto mendefinisikan supervisi sebagai:  Kegiatan bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Kegiatan tersebut berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran, metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara                                                  86 Ibid 



   49penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran.87   Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa supervisi pendidikan adalah kegiatan penelitian, pelayanan, pembimbingan, dan pemberian bantuan dari supervisor kepada 
supervesee (tenaga kependidikan) dalam usaha mewujudkan proses pengajaran menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut Spanbauer yang dikutip oleh Rohiat, ada 3 hal dalam melaksanakan supervisi, yaitu:  1) Libatkan guru dan semua staff dalam aktivitas penyelesaian masalah, gunakan metode saintifik dasar dan prinsip-prinsip mutu statistis, dan proses pengendaliannya.  2) Berbagilah tentang informasi manajemen sebanyak mungkin untuk membantu membentuk komitmen mereka.  3) Terapkan komunikasi yang sistematis dan terus menerus antar setiap orang yang terlibat dalam sekolah.88 Kegiatan supervisi pendidikan memiliki beragam fungsi. Supervisi pendidikan akan dapat terlaksana dengan baik manakala fungsi-fungsinya mampu diterapkan dengan baik pula. Sebagaimana yang                                                  87 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan.  (Bandung: PT Remaka Rosdakarya Offset. 2002), h. 76 88 Rohiat, Manajemen Sekolah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), Cet. Ke-1, h. 38 Formatted: Justified



   50diungkapkan Swearingen yang dikutip oleh Soewadji Lazaruth, fungsi kegiatan supervisi pendidikan dirinci sebagai berikut: 1) Mengkoordinasi semua usaha sekolah; 2) Melengkapi kepemimpinan sekolah; 3) Memperluas pengalaman guru-guru; 4) Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif; 5) Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus; 6) Menganalisis situasi belajar dan mengajar; 7) Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf; 8) Mengintegrasi tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan guru-guru dalam mengajar.89  Pendapat lain dikemukakan oleh Made Pidarta, fungsi supervisi dibedakan menjadi dua bagian besar yakni:  1) Fungsi utama ialah membantu sekolah sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yaitu membantu perkembangan individu para siswa. 2) Fungsi tambahan ialah membantu sekolah dalam membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan dalam mengadakan kontak dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat serta mempelopori kemajuan masyarakat.90  
b. Konsep tentang Kepala Sekolah Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Bersifat unik karena sekolah memiliki karakter tersendiri, dimana terjadi proses pembelajaran, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan manusia. Karena sifatnya yang kompleks dan                                                  89 Soewadji Lazaruth, op. cit. h. 34 90 Made Pidarta, op. cit. h. 15-19 



   51unik tersebut, sekolah sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. “Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah.”91 Kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinannya akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan terhadap kemajuan sekolah. Oleh karena itu, pada pendidikan modern, kepemimpinan kepala sekolah perlu mendapat perhatian secara serius. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Karena dia sebagai pemimpin di lembaganya, maka dia harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dia harus mampu melihat adanya perubahan dan mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik. Adapun istilah kepala sekolah berasal dari dua kata kepala dan sekolah. Kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin. Sedangkan sekolah diarikan sebuah lembaga yang didalamnya terdapat aktivitas pembelajaran. Sekolah juga merupakan lingkungan hidup sesudah rumah, di mana anak tinggal beberapa jam, tempat tinggal anak yang                                                  91 Wahjosumidjo, op. cit, h. 349 



   52pada umumnya pada masa perkembangan, dan lembaga pendidikan dan tempat yang berfungsi mempersiapkan anak untuk menghadapi hidup.92 Kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses pembelajaran atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.93 Pengertian lainnya adalah kepala sekolah merupakan seorang tenaga profesional atau guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana sekolah menjadi tempat interaksi antara guru yang memberi pelajaran, siswa yang menerima pelajaran, orang tua sebagai harapan, pengguna lulusan sebagai penerima kepuasan dan masyarakat umum sebagai kebanggaan.94 Kepala sekolah sebagai pemimpin di sebuah lembaga pendidikan, dalam proses kepemimpinanya ada beberapa unsur yang saling berkaitan yaitu: unsur manusia, unsur sarana, unsur tujuan. Untuk dapat memperlakukan ketiga unsur tersebut secara seimbang seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan atau kecakapan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kepemimpinan. Pengetahuan dan keterampilan ini dapat diperoleh dari pengalaman                                                  92 Vaitzal Rivai, Memimpin dalam Abad ke-21, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 253 93 Wahjosumidjo, op. cit, h. 83 94 Ibrahim Bafaadal, Supervisi Pengajran,: Teori dan Aplikasi dalam Membina Profesional 
Guru, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992), h. 62 



   53belajar secara teori ataupun dari pengalaman di   dalam praktek selama menjadi kepala sekolah.  Kepala sekolah dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi bagi para staf dan para siswa. “Kepala sekolah adalah mereka yang banyak mengetahui tugas-tugas mereka dan mereka yang menentukan irama bagi sekolah mereka”.95  Rumusan tersebut menunjukkan pentingnya peranan kepala sekolah dalam menggerakkan kehidupan sekolah guna mecapai tujuan. Studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah.96 Kepala sekolah yang berhasil adalah kepala sekolah yang memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi kompleks yang unik, serta mampu melaksanakan perannya dalam memimpin sekolah. Adapun standar kompetensi kepala sekolah yaitu:97 1) Kompetensi kepribadian, meliputi: a) Berahlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi ahlak mulia, dan menjadi teladan ahlak mulia bagi komunitas di sekolah. b) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.                                                  95 James M Lipham. The Principal Concepts, Competencies, and Cases. (New York: Longman Inc, 1985). h. 1. 96 Wahjosumidjo, op. cit., h. 82. 97 Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan; Konsep, Prinsip, dan Aplikasi 
dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah. (Bandung: Pustaka Educa, 2010), h. 117-118. 



   54c) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengenbangan diri sebagai kepala sekolah. d) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. e) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah. f) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 2) Kompetensi manajerial, meliputi: a) Mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan.  b) Mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan. b) Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. c) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif. d) Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. e) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. f) Mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. 



   55g) Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah. h) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, penempatan siswa, dan pengembangan kapasitas peserta didik. i) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.  j) Mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.  k) Mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung kegiatan-kegiatan sekolah. l) Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan kesiswaan di sekolah.  m) Mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.  n) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah. o) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. 



   563) Kompetensi kewirausahaan, meliputi: a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. b) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. c) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsunya sebagai pemimpin sekolah. d) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. e) Memiliki naluri kewirausahaan dan mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. 4) Kompetensi supervisi, meliputi: a) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. b) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. c) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 5) Kompetensi sosial, meliputi: a) Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah. b) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. c) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. 



   57
c. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah  Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang mempunyai peranan sangat besar dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. Berkembangnya semangat kerja, kerja sama yang harmonis, minat terhadap perkembangan pendidikan, suasana  kerja yang menyenangkan dan perkembangan mutu professional diantara para guru banyak ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah.98 Fungsi utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan ialah menciptakan situasi belajar-mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan melaksanakan fungsi tersebut, kepala sekolah memiliki tanggung jawab ganda yaitu melaksanakan administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar-mengajar yang baik, dan melaksanakan supervisi sehingga guru-guru bertambah dalam membimbing pertumbuhan siswa. Sebagai pemimpin pendidikan kepala sekolah mempunyai tanggung jawab yang berat, untuk itu ia harus memiliki persiapan yang memadai. Banyak tanggung jawab maka kepala sekolah memerlukan pembantu. Ia hendaknya belajar mendelegir wewenang dan tanggung jawab sehingga                                                  98 Soewadji Lazaruth, Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), h. 60 



   58ia dapat memusatkan perhatiannya pada  usaha-usaha pembinaan program pembelajaran.99 Dalam dunia pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan dalam memperlancar kegiatan pembelajaran. Peranannya bukan hanya menguasai teori-teori kepemimpinan, lebih dari itu seorang kepala sekolah harus bisa mengimplementasikan kemampuannya dalam aplikasi teori secara nyata. Untuk itu seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki ilmu pendidikan secara menyeluruh. Sebagai bentuk dari peranannya dalam meningkatkan mutu guru, kepala sekolah dapat memberdayakan profesi guru melalui berbagai cara. Misalnya; pertama, pemberdayaan melalui karya tulis ilmiah. Pada hal ini kepala sekolah dapat mengkondisikan agar guru mempunyai motivasi menulis.100 Kedua, mengikutsertakan guru-guru dalam penataran-penataran, untuk menambah wawasan guru, ketiga, mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan, serta memanfaatkannya secara efektif efisien untuk kepentingan pembelajaran, keempat, mendorong keterlibatan seluruh guru dalam setiap kegiatan di sekolah, kelima, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan suatu                                                  99 Hendyat Soetopo, Kepemimpinan Pendidikan, (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan, 1982), h. 33. 100 Suroso, In Memoriam Guru, (Yogyakarta: Jendela, 2002), h. 174. 



   59kegiatan, dan masih banyak lagi aktifitas lain yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu tenaga kependidikan.  Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan, perlu dioptimalisasikan peranan kepala sekolah, karena apabila seorang kepala sekolah dapat berperan secara efektif dalam tugas dan kewajibannya, maka hal tersebut akan berdampak pada kemajuan sekolah yang dipimpinnya. Dikutip dari Dinas Pendidikan (dulu: Depdikbud) dalam E. Mulyasa (2004: 98), telah ditetapkan bahwa kepala sekolah harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai 
edukator, manajer, administrator, dan supervisor (EMAS). Seiring dengan laju perkembangan jaman, kepala sekolah sedikitnya harus mampu berperan sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, 

leader, innovator, dan motivator (EMASLIM).  Berikut peneliti uraikan peran kepala sekolah diatas: 1).  Peran kepala sekolah sebagai edukator Dalam menjalankan perannya, kepala sekolah perlu memiliki strategi dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Strategi tersebut antara lain; menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberi masukan kepada warga sekolah, memberikan dorongan positif kepada tenaga kependidikan, mengadakan program akselerasi bagi peserta didik yang cerdas di atas normal. 



   602).  Peran kepala sekolah sebagai manajer Dalam rangka melakukan perannya sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama, memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan dalam peningkatan profesi, dan mendorong partisipasi seluruh tenaga kependidikan dalam program sekolah. 3).  Peran kepala sekolah sebagai administrator Peran dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator secara spesifik adalah dalam hal pengelolaan kurikulum, administrasi peserta didik, administrasi sarana dan prasarana, administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan.  4).   Peran kepala sekolah sebagai supervisor  Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini  dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, 



   61selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran.  Lebih jauh lagi Ngalim Purwanto menambahkan, usaha-usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah selaku peran dan fungsinya sebagai supervisor adalah:  a) Membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.  b) Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar.  c) Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntuan kurikulum yang sedang berlaku.  d) Membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya.  e) Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah, antara  lain dengan mengadakan diskusi-diskusi kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau 



   62mengirim mereka mengikuti penataran-penataran, seminar sesuai bidangnya masing-masing.  f) Membina hubungan kerjasama antara sekolah dengan BP3 dan instansi-instansi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan para siswa.101   Sedangkan menurut Hendiyat Soetopo dan Wasti Soemanto kepala sekolah sebagai supervisor memegang peranan yang sangat penting dalam:  a) Membimbing guru agar dapat memahami lebih jelas masalah atau persoalan-persoalan dan kebutuhan murid, serta membantu guru dalam mengatasi suatu persoalan.  b) Membantu guru dalam mengatasi kesukaran dalam mengajar.  c) Memberi bimbingan yang bijaksana terhadap guru baru dengan orientasi.  d) Membantu guru memperoleh kecakapan mengajar yang lebih baik dengan menggunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan sifat materinya.  e) Membina moral kelompok, menumbuhkan moral yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sekolah pada seluruh staf.  f) Memberikan pimpinan yang efektif dan demokratis.102                                                   101 Ngalim Purwanto. op. cit, h. 119) Formatted: Indonesian (Indonesia)



   63   5).  Peran kepala sekolah sebagai leader  Peran kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus mampu memberikan petujuk dan pengawasan guna meningkatkan kemampuan tenaga kependidian, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan wewenang.  6).   Peran kepala sekolah sebagai innovator  Inovasi penting dalam setiap kegiatan. Kepala sekolah harus memiliki inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya.  7).   Peran kepala sekolah sebagai motivator  Peran kepala sekolah sebagai motivator dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan sarana pembelajaran yang memadai.  Pendapat hampir senada dikemukakan oleh Soetjipto dan Raflis Kosasi bahwasanya peran dan fungsi kepala sekolah yaitu:                                                                                                                                             102 Hendiyat Soetopo dan Wasti Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara. 1984), h.  55 



   641) Merencanakan, menyusun, membimbing, dan mengawasi kegiatan administrasi pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan.  2) Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan dari unit-unit kerja yang ada dilingkungan sekolah.  3) Menjalin hubungan dan kerjasama dengan orang tua siwa, lembaga-lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, dan masyarakat.  4) Melaporkan pelaksanaan dan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan administrasi disekolah kepada atasannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah sangat menentukan kelangsungan sekolah itu. Apabila peran-peran tersebut dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya, maka implementasi KTSP juga akan dapat berjalan secara lebih efektif.103 
d. Tujuan Supervisi Kepala Sekolah Secara umum, tujuan supervisi adalah mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik, melalui pembinaan dan peningkatan profesi pembelajaran.104 Menurut Moh. Rifa'i, tujuan supervisi pendidikan adalah membantu meningkatkan kemampuan agar menjadi guru yang lebih baik.105                                                  103 Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.  220 104 B. Suryo Subroto, Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah, (Yogyakarta : Bina Aksara, 1984), h. 117. 105 Muh. Rifa'i, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung : Jemars, 1986), h. 38 



   65Secara khusus, tujuan supervisi pendidikan adalah: 1) Meningkatkan pengetahuan peserta didik agar dapat mencapai prestasi belajar secara optimal. 2) Meningkatkan mutu guru sehingga berhasil membantu dan membimbing peserta didik dalam mencapai prestasi belajar. 3) Membantu para guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. 4) Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berguna dan terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran. 5) Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada agar dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan belajar peserta didik.. 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya yang mendukung tercapainya suasana kerja yang optimal sehingga peserta didik dapat mencapai prestasi sebagaimana yang diharapkan. Dalam mensupervisi pengelolaan ini, kepala madrasah sebagai supervisor harus mengarahkan perhatiannya pada bagaimana kinerja para wakilnya dalam mengelola sekolah. 7) Meningkatkan kualitas situasi sekolah sehingga tercipta suasana yang tenang, tentram dan kondusif, khususnya pada KBM.106  Piet A. Sahertian menambahkan bahwa supervisi pendidikan bertujuan untuk: 1) Membantu guru-guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber masyarakat dan seterusnya. 2) Membantu guru-guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru-guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka.107  Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari supervisi pendidikan ini adalah pembinaan proses pembelajaran secara total. Hal ini berarti tujuan supervisi pendidikan                                                  106 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Supervisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.40-41. 107 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka 
Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 21 



   66tidak saja membantu mutu mengajar guru, melainkan membina profesi guru dalam arti yang sangat luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas-fasilitas pelayanan kepemimpinan dan human relation yang baik. e. Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah Fungsi utama supervisi kepala sekolah adalah mengajarkan berbagai keterampilan kepada guru atau calon guru, antara lain adalah;108  1) Mengamati dan memahami proses pembelajaran;  2) Menganalisis proses pembelajaran secara rasional berdasarkan bukti-bukti pengamatan dalam bentuk data dan informasi yang jelas dan tepat;  3) Mengembangkan dan pencobaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum;  4) Menggunakan metode dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan materi pelajaran.109 Terdapat lima fungsi supervisi yang harus dipahami oleh kepala sekolah antara lain: 1) Supervisi dalam bidang kepemimpinan, misalnya; memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan. Membangkitkan dan memupuk                                                  108 Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 197 109 Ibid 



   67semangat kelompok, atau memupuk moral yang tinggi kepada anggota kelompok. Mempertinggi daya kreatif pada anggota kelompok. 2) Supervisi dalam hubungan kemanusiaan, misalnya; membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang dihadapi anggota kelompok, seperti dalam hal kemalasan, merasa rendah diri, acuh tak acuh, pesimistis dan sebagainya. Memanfaatkan kekeliruan ataupun kesalahan-kesalahan yang dialaminya untuk dijadikan pelajaran demi perbaikan selanjutnya, bagi diri sendiri maupun bagi anggota kelompoknya. Mengarahkan anggota kelompok pada sikap-sikap demokratis. 3) Supervisi dalam pembinaan proses kelompok, misalnya; mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok, baik kelemahan maupun kemampuan masing-masing. Bertindak bijaksana dalam menyelesaikan pertentangan atau perselisihan pendapat di antara anggota kelompok. Menguasai teknik-teknik memimpin rapat dan pertemuan lainnya. 4) Supervisi dalam bidang administrasi personel, misalnya; menempatkan personel pada tempat dan tugas yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan masing-masing. Mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan meningkatkan daya kerja serta hasil kerja maksimal. 5) Supervisi dalam bidang evaluasi, misalnya; menguasai dan memilikinorma-norma atau ukuran-ukuran yang akan digunakan sebagai kriteria penilaian. Menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian sehingga mendapat gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan.110  Selanjutnya menurut pendapat Gwyn, yang dikutip oleh Mulyasa, ada sepuluh tugas supervisor, yaitu; 1) Membantu guru mengerti dan memahami peserta didik; 2) Membantu mengembangkan dan memperbaiki, baik secara individual maupun kelompok; 3) Membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran;                                                  110 M Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), cet. 18, h. 86-87 



   684) Membantu guru meningkatkan cara mengajar yang efektif; 5) Membantu guru secara individual; 6) Membantu guru agar menilai peserta didik lebih baik; 7) Menstimulir guru agar dapat menilai diri dan pekerjaannya; 8) Membantu guru agar tetap bergairah dalam bekerja; 9) Membantu guru dalam melaksanakan kurikulum sekolah; 10) Membantu guru dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang kemajuan sekolah;111 
B.  Kerangka Berfikir 

1. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Disiplin Mengajar Guru Lingkungan kerja merupakan faktor yang dikaitkan pada pekerjaan seseorang yang mencakup desain pekerjaan, kondisi kerja, dan tata letak kerja fisik. Lingkungan kerja dalam suatu organisasi merupakan arti penting bagi seorang guru yang melakukan aktivitas, karena hal ini akan mempengaruhi secara langsung mnapun  tidak langsung manusia dalam mencapai kinerja. Lingkungan kerja juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai disiplin kerja tinggi. Lingkungan kerja adalah  lingkungan dimana pegawai tersebut bekerja. Pandangan lain mengatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para                                                  111 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2009), h. 159 – 160. 



   69pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. 
2. Pengaruh Supervisi Terhadap Disiplin Mengajar Guru Disiplin adalah suatu keadaan tertib, ketika orang-orang yang tergabung dalam suatu sistem tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati.112 Menurut Soegeng Rijadarmint, dalam Tulus Tu’u, disiplin merupakan kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan atau kedisiplinan.113  Berdasarkan definisi tersebut, disiplin sekolah dapat diartikan sebagai keadaan tertib ketika guru, kepala sekolah dan staf, serta peserta didik yang tergabung dalam sekolah tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan dengan senang hati. Disiplin sekolah bertujuan untuk membantu peserta didik menemukan dirinya, mengatasi, dan mencegah timbulnya problem-problem disiplin, serta berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan dalam pembelajaran sehingga mereka menaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, disiplin sekolah dapat merupakan bantuan kepada peserta didik agar mereka mampu berdiri sendiri (help for self help)                                                  112 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan 

Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. 2, h. 191 113 Tulus Tu’u, Peranan Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2004), h. 31 



   70dalam memecahkan berbagai permasalahan sehinga dapat menggapai hasil belajar yang optimal dengan proses yang menyenangkan.114 Keith Davis menyatakan bahwa disiplin mengajar guru sebagai pelaksanaan manajemen dapat memperteguh pedoman-pedoman yang dipandang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kinerja.115 Oleh karena itu, disiplin mengajar guru ditentukan oleh disiplin mengajar guru yang tinggi.  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 akan membebani dirinya, apabila ia tidak berbuat disiplin.116  Salah satu factor yang mempengaruhi disiplin mengajar guru adalah perilaku supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Karewna tugas kepala sekolah sebgai supervisi diantaranya adalah memberikan rangsangan, bimbingan atau bantuan yang diberikan kepada guru-guru agar kemampuan profesional mereka makin berkembang sehingga situasi belajar mengajar                                                  114 E. Mulyasa, op. cit. h. 191-192 115 Keith Davis, dan Newstrom John W., Perilaku dalam Organisasi, (Terjemahan Agus Darma), (Jakarta: Erlangga. 2010), h. 129 116 D. Soemarmo, Pedoman Pelaksanaan Disiplin Nasional dan Tata Tertib Sekolah, (Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi, 2011), h. 20 



   71makin efektif dan efisien”.117 Dengan demikian, semakin baik supervisi kepala sekolah dilaksanakan, maka akan semakin baik pula disiplin guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebaliknya, jika rendah supervisi kepala sekolah dilaksanakan, maka akan rendah pula disiplin mengajar gurunya. 
3. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Supervisi Kepala Sekolah terhadap 

Disiplin Mengajar Guru Dalam mengajar, guru menjadi unsur penggerak umum. Oleh karena itu, guru merupakan sumber daya manusia yang berperan penting bagi kemajuan sebuah pendidikan. Kualitas serta profesionalitas  guru merupakan hal yang sangat menentukan dalam usaha meningkatkan kemampuan peserta didik untuk bersaing di era globalisasi.  Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk berusaha meningkatkan prestasi kerja guru dan secara bersamaan menaikkan daya kompetisi dalam menghadapi era globalisasi.  Keberadaan guru sebagai tenaga pendidik harus memiliki motivasi dan disiplin  mengajar yang tinggi agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan materi ajar serta standar pendidikan. Dengan disiplin mengajar yang tinggi seorang guru dapat menjalankan tugasnya sebagai pendidik dengan baik. Hal ini berkenaan dengan terwujudnya prestasi kerja guru yang akan                                                  117 Soewadji Lazaruth, Kepala Sekolah dan Tanggung jawabnya. (Yogyakarta: Kanisius.  1988), h.  33 



   72meningkat apabila terdapat motivasi kerja yang tinggi.  Disiplin kerja merupakan suatu ketaatan (kepatuhan) terhadap peraturan yang diberlakukan dalam sebuah organisasi untuk mencapai perilaku pegawai yang dikendalikan yang dapat  dilakukan antara lain melalui pelaksanaan tindakan hukuman,  dengan itu disiplin perlu ditanamkan secara terus-menerus atau rutin agar disiplin tersebut dapat menjadi kebiasaan bagi seseorang. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang  secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung terciptanya disiplin kerja. Hal ini disebabkan oleh argumentasi bahwa lingkungan kerja merupakan lingkungan yang dapat dikategorikan sebagai faktor pembentukan perilaku seseorang, termasuk perilaku disiplin. Lingkungan pendidikan menurut Tirtarahardja dan La Sulo adalah latar tempat berlangsungnya pendidikan.118 Kondisi lingkungan, yang diantaranya adalah kondisi-kondisi interaksi sosial antara kepala sekolah dengan guru, antara guru dengan guru yang lainnya, baik secara fisik, sosial, intelektual dan nilai-nilai, akan mempengaruhi perilaku warga sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.119 Sementara supervisi mempunyai delapan fungsi yaitu: mengkoordinasi semua usaha sekolah, memperlengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas                                                  118 Umar Tirtarahardja dan La Sulo. Pengantar Pendidikan. (Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, 1994), hlm. 168 119 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) 



   73pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif,  memberi fasilitas dan penilaian terus menerus, menganalisis situasi pembelajaran, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, serta memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.120 Dari hal tersebut, maka supervisi berfungsi membantu mengembangkan kemampuan guru agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka peranan supervisor ditentukan oleh tujuan dan fungsi supervisi itu sendiri. Secara teoretis, pelaksanaan supervisi yang baik, dapat meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Karena supervisi merupakan salah satu kegiatan yang dirancang untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan atau kinerja guru itu sendiri. 
C. Hasil Penelitian yang Relevan Penelitian yang dilakukan oleh Amran (2009) yang berjudul Pengaruh 

Disiplin mengajar guru Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Departemen Sosial 

Kabupaten Gorontalo, dengan menggunakan variabel penelitian disiplin mengajar guru sebagai variabel bebas dan kinerja pegawai sebagai variabel terikat, menyimpulkan kedisiplinan memberikan kontribusi terhadap kinerja pegawai pada dinas sosial kabupaten gorontalo secara positif dan signifikan. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan metode regresi                                                  120 Piet A. Sahertian, loc.cit. 



   74sederhana menunjukan besarnya hubungan antara variabel kedisiplinan dengan kinerja pegawai pada dinas sosial kabupaten gorontalo termasuk kategori tinggi, sedangkan pengaruh variabel kedisiplinan (X) terhadap kinerja (Y) termasuk kategori tinggi. Sebesar 51,5% pengaruh yang ada terhadap kinerja sedangkan sisanya 48,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti.121 Penelitian Edi Siregar, dengan menggunakan variabel Motivasi Kerja, 

Kompensasi Finansial, Kepuasan Kerja, Disiplin mengajar guru, berkesimpulan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja guru. Begitu juga kompensasi financial berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Dalam penelitian ini juga, bahwa motivasi kerja guru berpengaruh terhadap disiplin mengajar guru.122  Penelitian yang dilakukan oleh Hernowo Narmodo dan M. Farid Wajdi (2011), dengan menggunakan variabel penelitian disiplin mengajar guru sebagai variabel bebas dan kinerja sebagai variabel terikat, menyimpulkan motivasi dan disiplin mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Wonogiri. Disiplin mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai dibandingkan dengan motivasi. Motivasi dan disiplin                                                  121Muhammad Amran “Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor 
Departemen Sosial Kabupaten Gorontalo”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makasar, 2009. 122 Edi Siregar, “Hubungan Motivasi Kerja dan Kompensasi Finansial dengan Kepuasan Kerja dan Kinerja Guru” dalam Jurnal Pendidikan Penabur, Nomor 16, Tahun ke-10, juni 2011. 



   75dapat menjelaskan variasi variabel kinerja pegawai sebebsar 56,6%, sedangkan 43,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.123 Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ida Iraini (2010) yang berjudul pengaruh motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dan disiplin mengajar guru terhadap kinerja pegawai pada kantor dinas pendidikan kabupaten sambas. Dengan menggunakan variabel penelitian motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dan disiplin mengajar guru sebagai variabel bebas sedangkan kinerja sebagai variabel terikat, menyimpulkan secara simultan (bersama-sama) variabel bebas yang terdiri motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dan disiplin mengajar guru berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Sebesar 61,8% mempengaruhi kinerja pegawai selain ketiga variabel yang digunakan penelitian ini yaitu sebesar 38,2%.124 
D. Konsep Operasional 

1. Variabel X1, Supervisi Kepala Sekolah a. Membimbing guru agar dapat memahami lebih jelas masalah atau persoalan-persoalan dan kebutuhan murid, serta membantu guru dalam mengatasi suatu persoalan.  b. Membantu guru dalam mengatasi kesukaran dalam mengajar.  c. Memberi bimbingan yang bijaksana terhadap guru baru dengan orientasi.  d. Membantu guru memperoleh kecakapan mengajar yang lebih baik dengan menggunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan sifat materinya.                                                   123 Hernowo Narmodo dan M. Farid Wajdi, “Hubungan motivasi dan disiplin kerja dengan kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Wonogiri” dalam Jurnal Pendidikan Penabur, Nomor 16, 
Tahun ke-10, juni 2011. 124 Nur Ida Iraini, “Pengaruh Motivasi Intrinsic, Motivasi Ekstrinsik dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas”, Tesis, Universitas Negeri Palangkaraya, 2010. 



   76e. Membina moral kelompok, menumbuhkan moral yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sekolah pada seluruh staf.  f. Memberikan pimpinan yang demokratis.   
2. Variabel X2, Lingkungan Kerja Guru PAI a. Memiliki tekanan pekerjaan b. Tingkat gangguan yang dirasakan terhadap kondisi kerja  c. Adanya kerancuan peran dalam bekerja d. dukungan yang diberikan oleh rekan kerja d.  
3. Variabel Y, Disiplin Mengajar Guru PAI a. Hadir di sekolah 15 (lima belas menit) sebelum pelaksanaan pembelajaran di-mulai.  b. Menandatangani daftar hadir setiap hari secara rutin.  c. Mengatur siswa yang akan masuk ke kelas dengan berbaris secara teratur.  d. Hadir dan meninggalkan sekolah tepat waktu.  e. Melaksanakan semua tugas secara tertib, teratur, dan rutin.  f. Membuat Program Semester.  g. Membuat persiapan mengajar (RPP), jurnal mengajar setiap hari.  h. Memeriksa setiap pekerjaan atau latihan siswa.  i. Menyelesaikan administrasi kelas secara baik dan teratur.  j. Tidak meninggalkan sekolah tanpa izin.  k. Tidak merokok selama berada di lingkungan sekolah.  l. Mengisi buku agenda Guru.  m. Mengawasi siswa selama jam istirahat.  

n. Mencatat kehadiran siswa setiap hari 
E. Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk Formatted: English (United States)
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   77kalimat pertanyaan.125 Sedangkan rumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut;   1. Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan supervisi kepala sekolah terhadap disiplin mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Ho  :  Tidak pengaruh yang signifikan supervisi kepala sekolah terhadap disiplin mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 2. Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap disiplin mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Ho  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap disiplin mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 3. Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan supervisi kepala sekolah dan lingkungan kerja terhadap disiplin mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.                                                  125 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2011), h. 167. 



   78Ho  :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan supervisi kepala sekolah dan lingkungan kerja terhadap disiplin mengajar guru PAI di MTs Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.   


