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BAB II

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU,

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Disiplin Guru

a. Pengertian Disiplin Guru

Istilah disiplin berasal dari bahasa Latin discere yang memiliki

arti belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata disciplina yang berarti

pengajaran atau pelatihan.
1

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

disiplin diartikan dengan tata tertib atau ketaatan atau kepatuhan

terhadap peraturan atau tata tertib.
2

Menurut M. Furqon Hidayatullah disiplin adalah perilaku yang

menunjukkan ketaatan dalam menunaikan tugas kewajiban serta

berperilaku menurut aturan-aturan atau tata kelakuan yang seharusnya

berlaku disuatu lingkungan tertentu.
3

Sedangkan menurut Syamsul

Kurniawan disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk

1
Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan

Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 142.
2

Novan Ardy  Wiyani, Manajemen Kelas; Teori dan Aplikasi untuk Menciptakan Kelas yang

Kondusif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 159.
3

M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter;  Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta:

Yuma Pustaka, 2010), 45.
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melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban.
4

Selanjutnya pengertian lain dikemukakan oleh Eka Prihatin bahwa

disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau

tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata

hatinya.
5

Berdasarkan pendapat di atas kiranya jelas bahwa disiplin

adalah kepatuhan seseorang mengikuti peraturan atau tata tertib yang

didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas kewajiban serta

berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan yang berlaku

disuatu lingkungan tertentu.

Sementara itu guru adalah suatu profesi yang artinya suatu

jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai

guru. Jenis pekerjaan ini mestinya tidak dilakukan oleh sembarang

orang  diluar bidang kependidikan.
6
Dengan demikian jelaslah bahwa

guru merupakan suatu profesi yang tugasnya adalah mengajar,

membimbing, dan mengarahkan siswanya agar dapat belajar dengan

baik dan kreatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai

dengan standar yang ditetapkan.

4
Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 178.

5
Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung: ALFABETA, 2011), 94.

6
Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 5.
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Jadi disiplin guru adalah suatu kondisi tertib dan teratur yang

dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugasnya di madrasah, tanpa

ada pelanggaran yang merugikan terhadap peserta didik sendiri

maupun terhadap sekolah secara keseluruhan.
7
Guru yang memiliki

sikap disiplin akan datang dan pulang tepat waktu. Ia akan mengajar

dengan penuh rasa tanggung jawab, menaati ketentuan yang berlaku di

madrasah (untuk tata tertib guru di Madrasah Aliyah Al-Islam lihat

lampiran 18), mampu menjadi teladan dan contoh bagi siswa-siswinya,

serta sangat antusias melaksanakan tugasnya.
8

b. Tujuan Disiplin Guru

Menurut Elisabeth B. Hurlock tujuan disiplin ialah membentuk

perilaku sedemikian rupa hingga ia akan sesuai dengan peran-peran

yang ditetapkan kelompok budaya, tempat individu itu

diidentifikasikan.
9

Menurut Arikunto tujuan disiplin yaitu agar

kegiatan sekolah dapat berlangsung secara efektif dalam suasana

tenang, tenteram dan setiap guru beserta karyawan dalam organisasi

sekolah merasa puas karena terpenuhi kebutuhannya. Sedangkan

Depdikbud menyatakan tujuan disiplin guru dibagi menjadi dua

bagian, yaitu:

7
Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 173.
8
Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru:

Menjadi Guru yang Dicintai dan Diteladani Siswa (Bandung: Nuansa Cendekia, 2011), 43.
9
Elisabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak 2, terj. Med Meitasari Tjandrasa (Jakarta: PT

Gelora Aksara Pratama, 1999), 82.
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1) Tujuan umum adalah agar terlaksananya kurikulum secara baik

yang menunjang peningkatan mutu pendidikan

2) Tujuan khusus yaitu: (a) Agar Kepala Sekolah dapat menciptakan

suasana kerja yang menggairahkan bagi seluruh peserta warga

sekolah, (b) Agar guru dapat melaksanakan proses belajar

mengajar seoptimal mungkin dengan semua sumber yang ada di

sekolah dan di luar sekolah, (c) Agar tercipta kerjasama yang erat

antara sekolah dengan orang tua dan sekolah dengan masyarakat

untuk mengemban tugas pendidikan.
10

c. Macam-macam Disiplin Guru

Dilihat dari tujuannya disiplin dapat dibagi menjadi dua

bagian, yaitu disiplin kuratif dan  disiplin preventif.
11

1) Disiplin kuratif

Disiplin kuratif ialah upaya penerapan disiplin kepada guru

yang telah terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan atau

tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dan kepadanya

dikenakan sanksi secara bertahap. Sementara tujuan disiplin

kuratif ialah memberikan koreksi atas perilaku guru apakah sudah

sesuai dengan aturan atau belum. Dalam disiplin kuratif, guru

10
Saondi dan Suherman, Etika Profesi Keguruan, 41.

11
Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN Po Press,

2007), 143.
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yang melanggar aturan akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot

pelanggarannya.

2) Disiplin preventif

Disiplin preventif adalah upaya mengeerakkan guru

mematuhi peraturan kerja yang telah ditetapkan sekolah. Guru

diarahkan atau digerakkan untuk berdisiplin dalam kerja.

Sementara tujuan displin preventif adalah untuk mencegah guru

melakukan pelanggaran.
12

Sedangkan secara teknik disiplin dapat dibagi menjadi tiga,

yaitu:

1) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian

Bahwa guru dikatakan mempunyai disiplin yang tinggi

ketika mau menurut saja terhadap perintah dan anjuran pejabat

atau pembina tanpa banyak menyumbangkan pikiran-pikirannya.

2) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive

Bahwa guru haruslah diberikan kebebasan seluas-luasnya

di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan di sekolah dilonggarkan

dan tidak perlu mengikat guru.

12
Barnawi dan Arifin, Kinerja Guru Profesional (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),114-115.
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3) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan terkendali.

Memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada guru untuk

berbuat, tetapi konsekuensi dari perbuatan itu haruslah dapat

dipertanggung jawabkan.
13

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Guru

Disiplin guru dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal

dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah persepsi guru terkait

dengan peraturan tersebut. Peraturan dibuat untuk mencapai tujuan

sekolah. Tetapi tidak semua guru setuju dengan aturan yang telah

dibuat. Jika guru menganggap aturan itu baik, guru akan

melaksanakan aturan tersebut dengan sukarela. Namun, apabila guru

menganggap aturan tersebut buruk, guru tidak akan patuh. Mungkin

saja di depan kepala sekolah sang guru patuh, tetapi di belakang justru

mengabaikan peraturan tersebut. Sedangkan faktor-faktor eksternal

yang mempengaruhi disiplin guru adalah sebagai berikut:

1) Kompensasi

Para guru cenderung akan mematuhi segala peraturan

apabila ia merasa kerja kerasnya akan mendapatkan imbalan yang

sesuai dengan jerih payah yang diberikan kepada sekolah. Apabila

para guru memperoleh kompensasi yang memadai, mereka akan

bekerja dengan tekun disertai dengan perasaan senang

13
Saondi dan Suherman, Etika Profesi Keguruan, 42.
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2) Keteladanan pimpinan

Keteladanan pemimpin sangat dibutuhkan oleh setiap

bawahan organisasi manapun. Pemimpin adalah panutan. Oleh

karena itu kepala sekolah harus dapat menjadi contoh bagi para

guru jika menginginkan disiplin kerja guru sesuai dengan harapan

3) Aturan yang pasti

Disiplin kerja tidak akan terwujud tanpa adanya aturan

pasti yang dapat menjadi pedoman guru dalam menjalankan

tugasnya. Aturan yang tidak jelas kepastiannya tidak akan

mungkin bisa terwujud dalam perilaku guru. Setiap guru tidak

akan percaya pada aturan yang berubah ubah dan tidak jelas

kepastiannya.

4) Keberanian kepala sekolah dalam mengambil tindakan.

Apabila terjadi pelanggaran disiplin kerja, kepala sekolah

harus memiliki keberanian untuk menyikapinya sesuai dengan

aturan yang menjadi pedoman bersama. Kepala sekolah tidak

boleh bertindak diskriminasi dalam menangani pelanggaran

disiplin kerja.

5) Pengawasan pimpinan

Pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan segala

kegiatan berjalan sesuai dengan standar peraturan. Pengawasan

yang lemah memberi kesempatan guru melanggar peraturan.
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6) Perhatian kepada para guru

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru ingin didengar

selanjutnya diberikan masukan oleh kepala sekolah. Kepala

sekolah yang suka memberikan perhatian kepada para pegawainya

akan menciptakan kehangatan hubungan kerja antara atasan dan

bawahannya.
14

2. Kinerja Guru

a. Pengertian Kinerja Guru

Kinerja guru merupakan gabungan dari dua buah kata yaitu

kinerja dan guru, untuk lebih mudah memahami lebih lanjut tentang

kinerja guru, ada baiknya pembahasan ini diarahkan untuk

mendapatkan pemahaman lebih jauh mengenai makna kata kinerja dan

guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja diartikan sebagai

sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan; kemampuan kerja.
15

Sementara itu dalam bahasa Inggris kinerja diartikan sebagai job

performance atau actual performance yang juga berarti prestasi kerja

atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang.
16

Uharsaputra

menyatakan bahwa kinerja berarti kemampuan kerja atau prestasi kerja

yang diperlihatkan oleh seseorang dalam memperoleh hasil kerja yang

14
Barnawi dan Arifin, Kinerja Guru Profesional, 117-119.

15
Abd. Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 119.
16

Jasmani Asf dan Syaiful Musthofa, Supervisi Pendidikan; Terobosan Baru dalam Kinerja

Peningkatan Kerja Pengawas Sekolah dan Guru (Jogjakarta: Ar-Ruzz Medis, 2012), 155.
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optimal.
17

Sedangkan Abdullah Munir kinerja berarti gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi,

dan visi lembaga.
18

Dengan berbagai pendapat tersebut di atas kinerja

merupakan penampilan dan perbuatan seseorang dalam melaksanakan

pekerjaan atau tugas dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi

lembaga/organisasi.

Sementara itu guru adalah suatu profesi yang artinya suatu

jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai

guru. Jenis pekerjaan ini mestinya tidak dilakukan oleh sembarang

orang  diluar bidang kependidikan.
19

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.

Profesionalitas guru ditandai dengan keahliannya di bidang

pendidikan. Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 pasal 20,

tugas atau kewajiban guru, antara lain:

17
Uharsapura, Administrasi Pendidikan ( Bandung: Refika Aditama, 2013), 168.

18
Muhammad Fatkhurrohman dan Sulistyorini, Meretas Pendidik Berkualitas dalam

Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2012), 202.
19

Usman, Menjadi Guru Profesional, 5.
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1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran

yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis

kelamin, agama, atau latar belakang keluarga dan status sosial

ekonomi peserta didik dalam pembelajara;

4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan

kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;

5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembelajaran yang berkualitas hanya dapat diwujudkan oleh

guru yang memiliki kemampuan yang unggul dalam melaksanakan

kewajibannya. Pembelajaran yang berkualitas memunculkan lulusan

yang berkualitas pula. Demikian pula sebaliknya, jika pembelajaran

yang dikelola guru tidak berkualitas, lulusannya tidak akan

berkualitas.
20

Dengan demikian jelas bahwa profesionalitas guru

sangat menentukan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.

Jadi kinerja guru dapat diartikan sebagai kemampuan yang

ditunjukkan oleh seorang guru di lembaga pendidikan atau madrasah

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai

20
Barnawi dan Arifin, Kinerja Guru Profesional, 13-14.
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tujuan pendidikan. Kinerja dikatakan baik atau memuaskan apabila

tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
21

b. Kualitas Kinerja Guru

Kualitas kinerja guru dinyatakan 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, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut

terintegrasi dalam kinerja guru.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat

kemampuan pokok yang harus dimiliki oleh setiap guru yang akan

dijadikan tolak ukur kualitas kinerja guru adalah:

1) Kompetensi Pedagogiek

Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik

untuk mengaktualisasikan kemampuanya di kelas, dan guru juga

harus mampu melakukan kegiatan penelitian terhadap kegistan

penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan,

sehingga dapat dinyatakan bahwa kriteria kompetensi pedagogik

meliputi :

21
Saondi dan Suherman, Etika Profesi Keguruan, 21.
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a) Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek

fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.

b) Penguasaan terhadap teroi belajar dan prinsip-prinsip

pembelajaran yang mendidik.

c) Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan

bidang pengembangan yang diampu.

d) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.

e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang

mendidik.

f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk

mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimiliki.

g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan

peserta didik.

h) Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar ;

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan

pembelajaran.

i) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas

pembelajaran.

2) Kompetensi Kepribadian

Kriteria kompetensi kepbibadian meliputi :
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a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan

kebudayaan nasional indonesia.

b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak

mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil,

dewasa, arif, dan berwibawa.

d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa

bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.

e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3) Kompetensi Sosial

Guru di mata masyarakat dan siswa merupakan panutan

yang perlu dicontoh dan merupakan suri teladan dalam

kehidupanya sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial

dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan proses

pembelajaran yang efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

kriteria kompetensi sosial ,meliputi :

a) Bertindak obyektif serta tidak diskriminatif karena

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar

belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.

b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan

masyarakat.
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c) Beradaptasi di tempat bertugas diseluruh wilayah Republik

Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.

d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi

lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

4) Kompetensi Profesional

Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan dalam proses

pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengerahkan

kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk

itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Adapun

kriteria kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut :

a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan

yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.

c) Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.

d) Mengembnagkan keprofesionalan secra berkelanjutan dengan

melakukan tindakan reflektif.

e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

berkomunikasi dan mengembangkan diri.
22

22
Rusman, Model-Model Pembelajaran (Depok : Raja Grafindo Persada, 2010), 54-58.
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c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dan

dianggap sebagai orang yang berperanan penting dalam pencapaian

tujuan pendidikan yang merupakan pencerminan mutu pendidikan.
23

Keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu:

1) Faktor internal

adalah faktor yang datang dari dalam diri guru yang dapat

mempengaruhi kinerjanya, diantaranya adalah kemampuan,

keterampilan, kepribadian, motivasi menjadi guru,  pengalaman

lapangan, dan latar belakang keluarga.
24

2) Faktor eksternal

adalah faktor yang datang dari luar guru yang dapat

mempengaruhi kinerjanya, diantaranya; lingkungan keluarga,

lingkungan kerja, komunikasi dengan kepala sekolah, sarana dan

prasarana.
25

d. Manfaat Penilaian Kinerja Guru

Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan diadakan

penilaian karena guru mengemban tugas profesional, artinya tugas-

tugas hanya dapat dikerjakan dengan kompetensi khusus yang

23
Saondi dan Suherman, Etika Profesi Keguruan, 24.

24
Barnawi dan Arifin, Kinerja Guru Profesional (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 43.

25
Khoiriyah, Menggagas Sosiologi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2012), 153.
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diperoleh melalui program pendidikan.
26

Penilaian kinerja guru

memiliki banyak manfaat karena dapat dipergunakan sebagai alat

dalam pengambilan keputusan.

Menurut Rinawatiriin sebagaimana yang dikutip oleh Barnawi

manfaat penilaian kinerja guru bagi sekolah antara lain: 1)

Penyesuaian-penyesuaian kompensasi personel sekolah, 2) perbaikan

kinerja personel sekolah, 3) kebutuhan latihan dan pengembangan

sekolah, 4) pengambilan keputusan dalam hal penempatan, promosi,

mutasi, pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan personel sekolah,

5) penelitian personel sekolah, 6) membantu diagnosis terhadap

kesalahan desain personel sekolah.
27

Sementara itu, Depdiknas menyebutkan beberapa manfaat dari

adanya penilaian kinerja guru antara lain: pengembangan staf melalui

in-service training, pengembangan karier melalui in-service training,

hubungan yang semakin baik antara staf dan pemimpin, pengetahuan

lebih mendalam tentang sekolah dan pribadi, hubungan produktif

antara penilaian dengan perencanaan dengan pengembangan sekolah,

kesempatan belajar yang lebih baik bagi siswa, peningkatan moral dan

efisiensi sekolah.
28

Jadi penilaian kinerja guru tidak dimaksudkan

26
Saondi dan Suherman, Etika Profesi Keguruan, 23.

27
Barnawi dan Arifin, Kinerja Guru Profesional, 41.

28
Jasmani dan Syaiful Musthofa, Supervisi Pendidikan; Terobosan Baru dalam Kinerja

Peningkatan Kerja Pengawas Sekolah dan Guru (Jogjakarta: Ar-Ruzz Medis, 2012), 161.
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untuk mengkritik dan mencari kesalahan, tetapi mendorong guru untuk

mengembangkan diri menjadi lebih profesional yang pada gilirannya

akan meningkatkan kualitas pendidikan siswa.

3. Hubungan Disiplin Guru dengan Kinerja Guru

Disiplin adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku atau melakukan sesuatu sesuai dengan norma yang

berlaku.
29

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kinerja guru

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal

yang mempengaruhinya adalah kepribadian. Guru yang memiliki

kepribadian disiplin akan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-

sungguh walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Dengan demikian, jelas

bahwa disiplin memegang peranan yang amat penting dalam pelaksanaan

kerja guru guna mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

1. Nama : Nur Rohmad. NIM 210308081. Hubungan Motivasi Mengajar

dengan Kinerja Guru Madrasah Aliyah Dipokerti Coper Jetis Ponorogo

Tahun Pelajaran 2011/2012. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

(1) motivasi mengajar  madrasah Aliyah Coper Jetis Ponorogo

menunjukkan cukup (76,92%) (2) kinerja guru Madrasah Aliyah Coper

Jetis Ponorogo menunjukkan cukup (84,62%) (3) terdapat korelasi antara

29
Mohamad Surya, et all., Landasan Pendidikan: Menjadi Guru yang Baik (Bogor: Galia

Indonesia, 2010), 46.
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motivasi mengajar dan kinerja guru madrasah Aliyah Coper Jetis

Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012.

2. Nama: Kusni. NIM 210307175. Pengaruh Kedisiplinan Guru PAI

terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Parang Magetan Tahun

Pelajaran 2010/2011. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)

Kedisiplinan guru pendidikan agama islam berdasarkan angket nilainya 91

% berarti baik (2) Motivasi belajar siswa pendidikan agama islam

berdasarkan angket nilainya  85% berarti baik (3) ada korelasi yang

sedang atau cukupan antara kedisiplinan guru PAI (X) terhadap motivasi

belajar siswa (Y) di SMA 1 Parang Magetan.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori dan kajian pustaka di atas, maka kerangka

berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika disiplin guru baik maka kinerja guru di Madrasah Aliyah Al-Islam

Joresan Mlarak Ponorogo sangat baik

2. Jika kedisiplinan guru kurang baik maka kinerja guru Madrasah Aliyah

Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo kurang baik
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D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian.
30

Adapun hipotesis yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

Ha= Ada korelasi positif yang signifikan antara disiplin guru dengan

kinerja guru di Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo

Tahun Pelajaran 2014/2015

Ho= Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara disiplin guru dengan

kinerja guru di Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo

Tahun Pelajaran 2014/2015

30
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