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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah disiplin berasal dari bahasa Latin discere yang memiliki arti

belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata disciplina yang berarti

pengPelajaran atau pelatihan.
1

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

disiplin diartikan dengan tata tertib atau ketaatan atau kepatuhan terhadap

peraturan atau tata tertib.
2

Dalam arti lain disiplin adalah suatu keadaan

dimana sesuatu itu berada dalam keadaan tertib, teratur, dan semestinya serta

tidak ada suatu pelanggaran-pelanggaran baik secara langsung atau tidak

langsung.
3

Disiplin adalah kunci kesuksesan termasuk seseorang termasuk

guru. Agama Islam juga mengajarkan disiplin, seperti dalam Firman Allah

Surat Al-‘Ashr :

Artinya : “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam

kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan

amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran

dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”
4
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Ayat di atas menjelaskan bagaimana kerugian manusia melalui sebuah

waktu yang tidak mampu dimanfaatkan dengan baik untuk sesuatu yang

bernilai ibadah. Begitu juga halnya seorang guru yang menghendaki

kesuksesan dalam  melaksanakan tugas profesinya, ia harus memiliki pribadi

disiplin yang tinggi, baik disiplin waktu mengajar maupun pekerjaan lainnya.
5

Disiplin yang tinggi akan mampu membangun kinerja yang profesional sebab

dengan pemahaman disiplin yang baik, guru mampu mencermati aturan-

aturan dan langkah strategis dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
6

Dengan demikian, jelas bahwa disiplin menjadi tuntutan yang sangat penting

untuk dimiliki seorang guru dalam upaya menunjang dan meningkatkan

kinerjanya.

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh

seseorang).
7

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja diartikan sebagai

sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan; kemampuan kerja.
8

Kinerja
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adalah penampilan atau perbuatan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan

atau tugas.
9

Sedangkan kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh

guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya.
10

Guru adalah suatu

profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian

khusus sebagai guru. Dengan demikian jelaslah bahwa guru merupakan suatu

profesi yang tugasnya adalah mengajar, membimbing, dan mengarahkan

siswanya agar dapat belajar dengan baik dan kreatif, dan hal ini tidak dapat

dilakukan oleh sembarang orang diluar pendidikan.
11

Oleh sebab itu, guru

yang diberi wewenang, tugas, atau kepercayaan untuk bekerja pada lembaga

pendidikan tertentu diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang

memuaskan dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian

lembaga tersebut.
12

Sementara itu untuk mengetahui kualitas kinerja guru dapat dilihat

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Guru,

dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari

empat kompetensi utama, yaitu kompetensi Pedagogik, kepribadian, sosial,
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dan profesional.
13

Kompetensi pedagogik, yakni kemampuan guru dalam

mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah

kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa,

menjadi teladan peserta didik dan beakhlak mulia. Kompetensi profesional

adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan

mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi

sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk

berkomunikasi dan bergaul dengan pesrta didik, sesama pendidik, tenaga

kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
14

Empat

dimensi kompetensi guru sebagai “learning agent” di atas disebut kompetensi

inti yang harus dimiliki dan diimplementasikan oleh guru.
15

Dengan

demikian, jelas bahwa apabila guru memiliki empat kompetensi tersebut

kinerjanya berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik tanggal 15 Januari

2015 di Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo didapatkan

informasi mengenai kinerja guru yang belum maksimal. Guru terlambat

masuk kelas saat pergantian jam pelajaran dan keluar kelas sebelum lonceng

berbunyi. Selain itu dalam pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran
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yang digunakan oleh guru belum berkembang, sehingga peserta didik merasa

jenuh, bahkan ada yang tidur saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hal

tersebut menunjukkan bahwa guru kurang sungguh-sungguh dalam

melaksanakan pembelajaran
16

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dan memilih objek penelitian di Msdrasah Aliyah Al-Islam Joresan,

maka peneliti mengambil judul “Korelasi Disiplin Guru dengan Kinerja

Guru Di Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun

Pelajaran 2014/2015 ’’

B. Batasan Masalah

Banyak variabel yang dapat ditindaklanjuti dalam penelitian ini.

Namun, karena keterbatasan waktu, dana, tenaga dan lain sebagainya, maka

perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini

adalah:

1. Disiplin guru di Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo

Tahun Pelajaran 2014/2015.

2. Kinerja guru di Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo

Tahun Pelajaran 2014/2015.

16
Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik tanggal 15 Januari 2015
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C. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana disiplin guru di Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan Mlarak

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015?

2. Bagaimana kinerja guru di Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan Mlarak

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015?

3. Adakah korelasi antara disiplin guru dengan kinerja guru di Madrasah

Aliyah Al-Islam Joresan Mlarak PonorogoTahun Pelajaran 2014/2015?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan disiplin guru Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan

Mlarak Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015

2. Untuk mendeskripsikan kinerja guru Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan

Mlarak Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara disiplin guru dengan

kinerja guru Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun

Pelajaran 2014/2015
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E. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dalam penyusunan skripsi ini dapat berguna sebagai

berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan teoritik

terkait dengan disiplin guru dan kinerja guru dalam pembelajaran.

2. Praktis

a. Bagi akademis

Penelitian ini dapat memberikan masukan awal untuk

pendidikan, lebih lanjut dalam masalah yang sama atau masalah-

masalah yang bersinggungan dengan obyek penelitian ini.

b. Bagi institusi/Lembaga

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan lembaga dalam

mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan kinerja guru.

c. Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat dijadikan feedback untuk

meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran.

d. Bagi peneliti

Sebagai calon pendidik, yang tentunya mengemban tugas dan

tanggung jawab yang tinggi dalam pembelajaran dapat dijadikan acuan

dalam mencapai keberhasilan pembelajaran
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F. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran pola pemikiran penulis yang tertuang dalam karya

ilmiah ini, maka penulis susun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi

lima bab sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan teori yang meliputi  teori-teori yang

mendukung tentang disiplin guru dan kinerja guru, telaah hasil penelitian

terdahulu, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan

penelitian, populasi, sampel, dan responden, instrumen pengumpulan data,

teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab keempat adalah temuan hasil penelitian meliputi gambaran umum

lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis),

pembahasan dan interpretasi.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian

pembahasan dari bab satu sampai bab lima. Bab ini berisi kesimpulan dan

saran.


