
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di tujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Sebagaimana

di rumuskan dalam Tujuan Pendidikan Nasional dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003,

bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk berkembangya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat berilmu cakap, kreatif, mandiri dan

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab1. Sekolah bukan hanya

menanamkan ilmu kepada siswa, tetapi lebih dari itu adalah mendidik siswa agar menjadi

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara

yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam sebuah instansi, bentuk dari sumber daya manusia itu adalah tenaga kerja atau

pegawai. Pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu instansi sangat penting bagi

peningkatan hasil kerja atau kemajuan instansi tersebut. Bagaimana canggihnya sarana dan

prasarana instansi tanpa di tunjang oleh kemampuan pegawai niscaya instansi itu tidak akan

maju dan tidak berkembang. Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu instansi pada

hakikatnya adalah upaya untuk merencsiswaan, meningkatkan kemampuan dan mengelola

pegawai sehingga dapatmemperoleh hasil kerja yang baik. Begitu juga teknologi yang sedang

berkembang cukup pesat seiring dan semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia.

1 Sisdiknas, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.5
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Guru mempunyai fungsi yang sangat penting dan sangat menentukan dalam proses

pembelajaran. Seorang guru yang profesional dituntut agar dapat menyampaikan materi

pelajaran dengan baik, efektif dan efisien sehingga siswa sebagai peserta didik mengerti dan

memahami apa yang disampaikannya. Guru dituntut pula menguasai berbagai strategi

pembelajaran agar suasana pembelajaran di kelas lebih bergairah dan menyenangkan.

Kunandar menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang guru setidaknya

harus memiliki kemampuan dan sikap sebagai berikut:

Pertama, mengusai kurikulum. Guru harus tahu batas-batas materi yang harus disajikan
dalam kegiatan belajar mengajar, baik keluasan materi, konsep, maupun tingkat
kesulitannya sesuai dengan yang digariskan dalam kurikulum. Kedua, menguasai
substansi materi yang diajarkannya. Guru tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan
bahan pelajaran yang ditetapkan, tetapi guru juga harus menguasai dan menghayati
secara mendalam semua materi yang diajarkan. Ketiga, menguasai metode dan evaluasi
belajar. Keempat, tanggung jawab terhadap tugas. Kelima, disiplin dalam arti luas. 2

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Kunandar di atas, menunjukkan bahwa

disiplin merupakan sikap yang harus dimiliki guru. Karena dengan disiplin kerja yang tinggi

diharapkan tujuan pendidikan khususnya pada peserta didik dapat tercapai.

Pribadi yang memiliki dasar-dasar dan mampu mengembangkan disiplin diri, berarti

memiliki keteraturan diri berdasarkan acuan nilai moral. Disiplin erat kaitannya dengan

kesadaran, sebab disiplin timbul dari kesadaran. Timbulnya kesadaran memerlukan proses yang

lama dan agak sulit dilakssiswaan, tetapi disiplin dapat ditumbuhkan dalam waktu yang singkat

dan dapat dipaksakan dengan suatu aturan. Di lingkungan kerja berbagai aturan yang menuntut

adanya disiplin bagi pekerjanya dengan berbagai sanksinya.

Gerakan Disiplin Nasional (GDN 1996) menyatakan beberapa point berkaitan dengan
gerakan disiplin nasional. Salah satu poinnya menyatakan bahwa penerapan disiplin yang
mantap dalam kehidupan sehari-hari adalah berasal dari disiplin pribadi. Disiplin pribadi
di pengaruhi oleh faktor dalam dan luar. Faktor dalam berupa kesadaran diri dan hati

2 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan
Menghadapi Sertifikasi Guru, Jakarta:  PT. Raja, 2007, hlm. 60



nurani orang itu sendiri yang mendorong menerapkan disiplin pribadi, faktor luar berupa
lingkungan. 3

Hal ini sesuai dengan pendapat yang di kemukakan Sinungan:

Disiplin adalah suatu sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku
perorangan, kelompok atau masyarakat berupa ketaatan (obedience) terhadap peraturan-
peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah atau etika, norma dan kaedah yang
berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu.4

Sedangkan Siswanto Sastrohadiwiryo mengemukakan bahwa:

Disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat kepada peraturan-
peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup
menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya bila ia melanggar
tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.5

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melakssiswaan suatu sistem yang

mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku.

Dengan kata lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketetntuan yang telah ditetapkan

tanpa pamrih. Dalam ajaran Islam banyak ayat Al Quran yang memerintahkan disiplin dalam arti

ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan antara lain surat An Nisa ayat 59 yaitu :












Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

3 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Hasil Siswa, Jakarta: Rieneka Cipta, 2004, hlm.37
4Muchdarsyah Sinungan, Produktivitas Apa dan Bagaimana, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm 14
5 Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 291



beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya.

Dengan demikian dapat di ketahui bahwa disiplin itu penting oleh setiap orang di

manapun ia berada. Pengembangan perilaku disiplin terutama di tunjukan untuk mencapai dan

memiliki pribadiyang giat, gigih dan tekun. Guru sebagi pelasana pendidikan merupakan faktor

yang dipandang paling besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa, Semakin positif perilaku

seorang guru semakin positif pula hasil belajarnya.

Hasil adalah hasil yang telah dicapai dari pekerjaan, sedangkan belajar adalah suatu proses

mental yang dilakukan untuk memperoleh perubahan perilaku yang lebih baik. Hasil belajar

adalah hasil yang di peroleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri

individu maupun kelompok sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar.

Hasil merupakan kecakapan atau hasil kongkrit yang dapat dicapai pada saat atau periode

tertentu. Hasil belajar di bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik

yang meliputi faktor kognitif, afektif dan psikomotor setelah mengikuti proses pembelajaran

yang diukur dengan menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan. Jadi hasil belajar

adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol,

huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa pada

periode tertentu. Sehubungan dengan hasil belajar, yaitu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam

usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport.6

Dalam pembelajaran, salah satu indikator hasil di lihat dari pencapaian KKM (Kriteria

Ketuntasan Minimal) yang telah di tetapkan oleh masing-masing pengajar. Kriteria ketuntasan

minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik.

6 http://tamanbelajar.wordpress.com/2010/hasilbelajar/by sunartombs, pengertian hasil belajar, diakses 23
November 2013



Hasil belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat

memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya hasil belajar siswa. Hasil belajar dapat ditentukan

oleh beberapa faktor dalam kegiatan proses pembelajaran disekolah antara lain:

1. Siswa sendiri.

2. Guru dan personal lainnya.

3. Bahan pengajaran.

4. Metode mengajar dan sistem evaluasi.

5. Sarana penunjang.

6. Sistem administrasi.7

Ada hal  lain yang juga berpengaruh dalam menentukan tinggi rendahnya hasil belajar

siswanya, yaitu:

1. Keadaan fisik dan psikis siswa, yang diyunjukkan olah IQ (Kecerdasan intelektual),

EQ (Kecerdasan emosi), kesehatan, motivasi, ketekunan, ketelitian, keuletan dan

minat.

2. Guru yang mengajar dan membimbing siswa, seperti latar belakang penguasaan ilmu,

kemampuan mengajar, perlakuan guru terhadap siswa.

3. Sarana pendidikan, yaitu ruang belajar, alat-alat belajar media yang digunakan guru

dan buku sumber belajar.8

Dari keterangan diatas, salah satu dari faktor  penentu hasil belajar yang diteliti oleh

penulis dalam kegiatan proses pembelajaran disekolah adalah kedisiplinan kerja guru.

Berdasarkan studi pendahuluan dilakukan penulis di MTs N Bukit Raya Pekanbaru bahwa dalam

proses belajar guru telah menerapakan kedisiplinan dalam  mengajar untuk meningkatkan hasil

7 Suharsismi arikunto, Dasar-dasar evaluasi pendidikan, Jakarta: PT Bumi Akasara, 2008, hlm.5
8 Suharsismi arikunto, Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Akasara, 2007, hlm. 2



belajar siswa, namun hasil yang dicapai oleh siswa belum mencapai KKM. Hal ini terlihat dari

gejala-gejala sebagai berikut:

1. Ada sebagian guru yang tidak tepat waktu hadir kesekolah

2. Sebagian guru ada yang telat masuk kekelas saat jam pelajaran dimulai.

3. Kadang-kadang guru tidak masuk kelas disaat jam belajar mengajar berlangsung.

4. Guru tidak memakai seragam kerja sesuai dengan aturan sekolah.

Berdasarkan gejala atau fenomena di ats, penulis tertarik ingin mengetahui secara

mendalam mengenai disiplin kerja guru mata pelajaran Akidah Akhlak terhadap hasil belajar

siswa dalam suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja Guru Mata Pelajaran

Akidah Akhlak Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit

Raya Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Sesuai dengan judul penelitian yaitu,” Pengaruh disiplin kerja guru mata pelajaran

Akidah Akhlak terhadap hasil belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya

Pekanbaru”, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Disiplin

Sinungan mengemukakan disiplin adalah suatu sikap mental yang tercermin dalam perbuatan

atau tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa ketaatan (obedience)

terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah atau etika, norma

dan kaedah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu.9

9 Muchdarsyah Sinungan, Loc. Cit



2. Kerja

As’ad mengemukakan bahwa kerja mengandung arti melakssiswaan suatu tugas yang

diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan. 10 Kerja

yang di maksud dalam penelitian ini adalah kegiatan guru dalam melakssiswaan tugas di

sekolah.

Dengan demikian disiplin kerja adalah sikap atau perbuatan untuk selalu menaati tata tertib

yang berlaku di sekolah dan perbuatan itu di lakukan karena kesadaran yang timbul dari

dalam dirinya untuk selalu menaati tata tertib yang di tunjukan oleh indicator 1) Kemampuan

menaati waktu 2) Gigih dalam melakssiswaan tugas 3) mengerjakan dan menyelesaikan

tugas tepat waktu, 4) Tidak menunda-nunda pekerjaan, 5) Mampu menunjukan hasil kerja

secara maksimal sesuai dengan kemampuan.

3. Guru adalah tenaga pendidik yang bertanggung jawab mencerdaskan  kehidupan  anak didik.

Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup

tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.11

4. Hasil Belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi

guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar

merupakan berakhirnya batas dan puncak proses belajar12. Yang dimaksud hasil belajar

dalam penelitian ini adalah nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti evaluasi yang

dilakssiswaan guru pada akhir pembelajaran

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

10As’ad, Psikologi Industri, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 46
11Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi  Edukatif, Jakarta, Rineka Cipta 2000,

hlm. 34
12Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Proses Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 20



Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat identifikasi

masalah antara lain:

a. Disiplin kerja guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs N Bukit Raya Pekanbaru

b. Hasil belajar siswa di MTs N Bukit Raya Pekanbaru

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja guru mata pelajaran Akidah Akhlak di

MTs N Bukit Raya Pekanbaru

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan, maka peneliti perlu memberikan

batasan penelitian yaitu pada pengaruh disiplin kerja guru mata pelajaran Akidah Akhlak

terhadap hasil belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Bertolak dari pembatasan masalah, maka  penulis dapat merumuskan masalahnya

yaitu: bagaimanakah pengaruh disiplin kerja guru mata pelajaran Akidah Akhlak terhadap

hasil belajar siswa di MTs N Bukit Raya Pekanbaru.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini, adalah: Untuk

mengetahui pengaruh disiplin kerja guru mata pelajaran Akidah Akhlak terhadap hasil

belajar siswa di MTs N Bukit Raya Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :



a. Sebagai penelitian yang merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan

memperluas ilmu pengetahuan penulis, khususnya berkaitan dengan masalah disiplin

kerja guru.

b. Sebagai penelitian yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah pengambilan

tindakan perbaikan untuk selanjutnya, terutama bagi kepala sekolah sebagai dalam

meningkatkan disiplin kerja guru.

c. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak yang terkait, dimasa mendatang,

terutama berkaitan dengan peningkatan disiplin kerja guru.


