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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara parsial pengaruh 

disiplin kerja dan kompetensi guru terhadap prestasi kerja guru SMPN 3 

Kelayang Kabupaten Indragiri hulu, mengetahui secara simultan pengaruh 

disiplin kerja dan kompetensi guru terhadap prestasi kerja guru SMPN 3 

Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu serta untuk mengetahui yang berpengaruh 

dominan diantara disiplin kerja dan kompetensi guru terhadap prestasi kerja guru 

SMPN 3 Kelayang Kabupaten Indragiri hulu. Metode dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian diskriptif. Metode penelitian diskriptif adalah metode penelitian 

dimana peneliti tidak melekukan manipulasi atau memberikan perlakuan-

perlakuan terhadap variable atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi 

pada variable. Hasil penelitiannya adalah secara parsial disiplin kerja dan 

kompetensi berpengaruh siknifikan terhadap prestasi kerja guru. Secara simultan 

disiplin kerja dan kompetansi berpengaruh siknifikan terhadap prestasi kerja 

guru. Besarnya kontribusi pengaruh disiplin kerjadan kompetensi terhadap 

prestasi kerja sebesar 59.9%, sedangkan sisanya sebesar 40.1% dipengaruhi oleh 

variable lain. Diantara variable disiplin kerja dan kompetensi yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap prestasi kerja adalah variable kompetensi. 

 

Kata kunci : Disiplin, Kompetensi Guru, Prestasi Kerja Guru  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Saat ini kita menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi 

tenaga kependidikan, diantaranya adalah : (1) adanya keberagaman kemampuan 

tenaga kependidikan dalam kemampuan teknis maupun penguasaan bidang 

akademik: (2) belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan 

tenaga kependidikan : (3) pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan 

kepatuhan, dan (4) kesejahteraan tenaga kependidikan pada umumnya belum 

memadai. Jika hal-hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada 

rendahnya kualitas pendidikan. 

Untuk dapat mengatasinya permasalahan diatas membutuhkan perangkat 

tenaga kependidikan yang profesional. Profesional tenaga kependidikan itu 
dituntut agar terus berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan adanya sumber 

daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing di 
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forum regional, nasional maupun internasional dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional  

Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional 

yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan juga 

merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dimana 

peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya 

manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam 

rangka inilah pendidikan diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi 

masyarakat yang ingin maju, demikian halnya bagi masyarakat Indonesia yang 

memiliki wilayah yang sangat luas.  

Inti dari pada proses pendidikan secara formal adalah mengajar. Sedangkan 

inti proses pengajaran adalah siswa belajar. Oleh karena itu, mengajar tidak dapat 

terpisahkan dari belajar. Sehingga dalam peristilahan kependidikan kita mengenal 

ungkapan Proses Belajar Mengajar. Menganalisis proses belajar mengajar pada 

intinya tertumpu pada suatu persoalan yaitu bagaimana guru memberi 

kemungkinan bagi siswa agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat 

mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Disamping sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh setiap guru dalam proses belajar mengajar, lingkungan sekolah yang 

tertib, aman dan teratur merupakan persyaratan agar siswa dapat belajar secara 

optimal, kondisi semacam ini dapat terjadi jika disiplin baik para guru maupun 

siswa berjalan dengan baik. Kedisiplinan guru dan siswa dapat ditumbuhkan jika 

iklim sekolah menunjukan kedisiplinan. Para guru dan siswa baru akan segera 

menyesuaikan diri dengan situasi sekolah, jika situasi sekolah disiplin, guru dan 

siswa baru akan ikut disiplin. Kepala sekolah memegang peran penting dalam 

membentuk disiplin sekolah, mulai dari merancang, melaksanakan dan 

menjaganya. Dengan adanya sumber daya manusia yang baik para guru ditunjang 

dengan disiplin kerja yang tinggi akan menciptakan para guru yang berkompetensi 

yang baik pula. 

 Berdasarkan uraian diatas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Departemen Pendidikan Nasional akan menyelenggarakan 

Standardisasi kompetensi Tenaga Kependidikan dengan menerapkan Standar 

kompetensi bagi Tenaga Kependidikan, baik pendidik maupun tenaga 

kependidikan lainnya, yang berhubungan dengan : (1) kompetensi Profesional 

sesuai bidangnya; (2) kompetensi akademik sesuai materi/bidang keahliannya; (3) 

kompetensi Sosial dan (4) kompetensi Personal.  

Disiplin kerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah proses 

bahkan sebagai faktor penentu yang sangat dominan dalam upaya pencapaian 

tujuan suatu lembaga khususnya lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan 

pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu penanaman dan penumbuhan sikap 

disiplin kepada setiap insan guru mutlak diperlukan, sehingga tersedia sumber 

daya guru yang semakin berkualitas, berdaya saing tinggi dan mampu menghadapi 

era globalisasi. Salah satu Indikator indisiplin kerja guru dapat dilihat dari ketidak 

hadiran guru pada hari kerja dan bertugas yang akan dapat merugikan lembaga 
pendidikan, menurunnya prestasi kerja, menurunkan kepercayaan masyarakat dan 

terhambatnya pencapaian tujuan lembaga pendidikan. Ketidakhadiran para guru 
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pada hari-hari kerja tanpa ijin, tidak dibenarkan oleh peraturan dan tata tertib 

lembaga dan sikap seperti itu termasuk dalam bentuk pelanggaran disiplin. 

Peningkatan sumber daya manusia telah dilakukan dengan berbagai cara dan 

salah satunya adalah kegiatan pelatihan berupa pendidikan dan latihan semasa 

kerja. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan tujuan pembinaan sumber daya 

manusia pada aspek perilaku melalui peningkatan ketrampilan, kemampuan 

manajerial serta kompetensi dan merubah sikap guru agar dapat melaksanakan 

kewajibannya dan sesuai dengan harapan pada tujuan Pendidikan Nasional sebagai 

mana tercantum dalam Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2003 pasal 3, 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya 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 bertanggungjawab. 

Peningkatan kualitas sumber daya pendidikan perlu diprioritaskan seiring 

dengan cepatnya perubahan yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Untuk itu tenaga 

pendidik dituntut mampu menghadapi perkembangan tersebut dengan peningkatan 

kualitas dengan terus menerus belajar karena masih merasa kemampuan intelektual 

harus terus diasah agar dapat mengikuti perkembangan lingkungan (Intelektual 

capital).  

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia guru dan mutu 

pendidikan di sekolah, guru selaku pendidik dan guru selaku pelaksana pengajaran 

di kelas merupakan faktor yang sangat penting. Keduanya senantiasa bekerja sama 

dalam upaya pelaksanaan pendidikan yang bermutu di sekolah (Zahera, 2004:60) . 

 Tetapi kenyataannya masih terdengar keluhan-keluhan yang menunjukkan 

adanya guru yang belum melaksanakan tugas – tugasnya secara efektif dan efisien 

seperti membuat dan mempersiapkan serta melaksanakan proses belajar dengan 

perangkat mengajar yang baik.. Padahal menurut (Syaifuddin,2008:18) 

mengungkapkan bahwa “Sebagian besar alokasi waktu yang digunakan oleh para 

guru sebaiknya diperuntukkan bagi proses belajar mengajar mendidik dan 

membimbing serta membantu para siswa memecahkan masalah yang dihadapi. 

Namun walaupun tingkat disiplin kerja seorang guru cukup baik belumlah 

cukup untuk dapat berprestasi dengan baik karena seorang guru harus mempunyai 

kompetensi yang baik pula karena kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan 

bertindak seorang guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.  

Kompetensi juga berarti spesifikasi dari pegetahuan, keterampilan dan sikap 

yang dimiliki seorang guru serta penerapannya didalam pekerjaan atau tugas 

belajar mengajar, sesuai dengan standardisasi yang dibutuhkan. Dengan demikian 

meningkatnya prestasi kerja seorang guru disebabkan oleh disiplin kerja, ditunjang 

dengan kompetensi guru yang baik. yang akan berdampak sangat positif bagi 

peningkatan prestasi kerja guru. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka ada keinginan penulis mengajukan 

suatu penelitian yang berjudul : Pengaruh disiplin kerja dan kompetensi guru 
terhadap prestasi kerja guru SMPN 3 Kelayang Kabupaten INHU.  
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kenyataan-kenyataan di atas, maka 

akan muncul pertanyaan pertanyaan yang merupakan suatu masalah yang perlu 

dicarikan jawaban dan solusinya serta diidentifikasi secara lebih rinci yaitu: 

1. Apakah disiplin kerja dan kompetensi guru secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi kerja guru SMPN 3 Kelayang Kabupaten INHU ? 

2. Apakah disiplin kerja dan kompetensi guru secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi kerja guru SMPN 3 Kelayang Kabupaten INHU? 

3. Manakah diantara disiplin kerja dan kompetensi guru berpengaruh dominan 

terhadap prestasi kerja guru SMPN 3 Kelayang Kabupaten INHU. ? 

 

Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan penelitian ini diharapkan berkaitan dengan kajian berikut 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh disiplin kerja dan kompetensi guru 

terhadap prestasi kerja guru SMPN 3 Kelayang Kabupaten INHU. 

2. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh disiplin kerja dan kompetensi guru 

terhadap prestasi kerja guru SMPN 3 Kelayang Kabupaten INHU. 

3. Untuk mengetahui yang berpengaruh dominan diantara disiplin kerja dan 

kompetensi guru terhadap prestasi kerja guru SMPN 3 Kelayang Kabupaten 

INHU. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Disiplin kerja 

Siswanto ( 2008. 278) secara spesifik memberikan pengertian tentang 

disiplin kerja bahwa: Disiplin kerja merupakan suatu sikap menghormati, 

menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan- peraturan yang berlaku, baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak 

untuk menerima sanksi- sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang 

diberikan kepadanya.  

disiplin kerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah proses 

bahkan sebagai faktor penentu yang sangat dominan dalam upaya pencapaian 

tujuan suatu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu 

penanaman dan penumbuhan sikap disiplin kepada setiap insan guru, mutlak 

diperlukan, sehingga tersedia sumber daya guru yang semakin berkualitas, 

profesional dalam bidangnya berdaya saing tinggi dan mampu menghadapi era 

globalisasi.serta kemajuan jaman (Samani, 2012:137). 

 disiplin kerja dijelaskan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang yang 

mentaati suatu peraturan yang telah disepakati baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan menunjukan sikap menghargai, berdedikasi, bertanggung jawab, 

saling menghormati, bertindak efektif dan efisiensi, rajin, inovatif, serta 

komunikatif.(Ivan Hanafi, 2004:138). 
Dari beberapa pendapat di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa disiplin 

adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan keadaan disuatu lingkungan kerja 

yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna melalui suatu sistem pengaturan yang 
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tepat. Selanjutnya yang dimaksud dengan disiplin dalam penelitian ini adalah 

tingkat ketaatan para guru terhadap peraturan tata tertib di tempat kerja khususnya 

di sekolah.  

 

Kompetensi Guru 

Standardisasi kompetensi tenaga kependidikan adalah suatu proses atau 

kegiatan supaya guru mempunyai kompetensi yang terstandar dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai patokan, tingkat, criteria atau sebagai persyaratan 

kompetensi yang telah ditentukan. Sedangkan standar kompetensi tenaga 

kependidikan adalah suatu rumusan atau pernyataan tentang criteria yang 

dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi tenaga kependidikan sehingga layak 

disebut kompeten. kompetensi berarti perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, 

nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. 

kompetensi juga berarti spesifikasi dari pegetahuan, keterampilan dan sikap yang 

dimiliki seseorang serta penerapannya didalam pekerjaan, sesuai dengan 

standardisasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja.  

 

Prestasi Kerja Guru  

Prestasi kerja menurut Hasibuan (2004:65). adalah suatu hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. 

Sementara itu, Martoyo (2004:29), mengemukakan bahwa prestasi kerja adalah 

penampilan kerja seseorang dan taraf potensi seseorang dalam upayanya 

mengembangkan diri untuk kepentingan organisasi/lembaga. dalam hal ini adalah 

tertuju pada obyek kecakapan, kemampuan keterampilan pelaksanaan tugas, 

ketegaran jasmani maupun rohani selama bekerja serta kuantitas dan ketepatan 

waktu seseorang. Sependapat dengan pakar di atas pengertian prestasi kerja juga 

dijelaskan Siagian (2007:412) adalah suatu hasil usaha yang dicapai oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa prestasi kerja merupakan 

hasil usaha yang dicapai seseorang baik berupa produk atau jasa, sesuai dengan 

beban tugas atau pekerjaan yang diberikan organisasi/lembaga prestasi kerja yang 

baik merupakan suatu langkah awal untuk menuju tercapainya tujuan organisasi. 

Oleh karena itu perlu diupayakan untuk meningkatkan prestasi kerja seorang. 

Untuk dapat meningkatkan prestasi kerja tersebut tidaklah mudah, karena banyak 

faktor yang mempengaruhinya.  

Didalam penelitian ini prestasi kerja yang dimaksud adalah prestasi kerja 

para guru SMPN 3 Kelayang Kabupaten INHU para guru sebagai tenaga 

kependidikan. Di dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan 

Nasional pada pasal 39 disebutkan bahwa : guru sebagai tenaga Pendidikan 

bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan 
dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 

Sedangkan sebagai pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 
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pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Para guru sebagai tenaga 

kependidikan memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. 

Salah satu hak tersebut adalah : memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan 

prestasi kerja (pasal 40 ayat 1 dan UU RI no. 20 tahun 2003). Prestasi kerja ini 

merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap pendidik dan tenaga 

kependidikan. Sebab dengan prestasi kerja mereka dapat dipromosikan atau 

diberikan penghargaan dalam bidang pendidikan 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMPN 3 Kelayang 

Kabupaten INHU. Dalam penelitian ini diambil seluruhnya atau sebagian dari 

populasi sebagai responden yang dikenakan sampel yaitu para guru SMPN 3 

Kelayang Kabupaten INHU. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Kelayang 

yang berlokasi di Jalan Raya Rengat Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.  

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas instrumen. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh 

mana data terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 

diteliti. Sugiyono (2005:97) menyatakan bahwa dengan menggunakan instrumen 

yang telah diuji validitasnya otomatis hasil (data) penelitian menjadi valid. 

Sedangkan reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang 

ditunjukkan oleh instrumen pengukur. Cara pengukuran yang berulang adalah 

dengan mencoba instrumen beberapa kali pada responden. Reliabilitas diukur dari 

koefisien korelasi antara percobaan pertama dan berikutnya dengan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment, dimana pengukur pertama disebut X dan 

pengukuran kedua disebut Y.  

 

Teknik Pengumpulan Data 
Berdasarkan sumbernya data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 

beberapa macam : 1). Sumber data primer, 2).Sumber data sekunder. Sumber data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek yang bersangkutan atau 

orang yang diteliti atau sumber pertama, data ini merupakan data kongkrit yang 

dihasilkan oleh sampel penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah 

data tentang jawaban responden pada instrumen yang telah diedarkan. Sumber data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua yang merupakan data yang 

telah dicatat atau diinventarisasi oleh seseorang dan data ini merupakan data hasil 

dari sampel penelitian dalam penelitian ini data tentang jumlah guru dalam setiap 

sekolah Guru SMPN 3 Kelayang Kabupaten INHU , jenis kelamin para guru, 

tingkat pendidikan, latar belakang ekonomi tingkat emosi, karakteristik masing-

masing guru dan sebagainya.  

 

 

 

 



Jurnal Mitra Pendidikan                                    Volume V, Nomor 4, Oktober 2018 

Zulkarnaini   446 

 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Hasil Penelitian 

Kedisiplinan (X1) 

Hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner berkaitan dengan disiplin 

kerja maka dapat diketahui bahwa sebanyak 14 orang atau 56 % guru senantiasa 

tepat waktu dslam melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan, baik tugas mengajar maupun tugas-tugas lainnya di sekolah. Sebanyak 

10 orang atau 40% tepat waktu, sebanyak 1% guru kurang tepat waktu dalam 

melaksanakan tugas. 

Berkaitan dengan jalinan kerjasama antara kepala sekolah dan guru diketahui 

sebanyak 17 orang atau sebesar 67% guru sangat bagus dalam menjalin kerja sama 

yang baik dengan kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah di sekolah. 

Sebanyak 7 orang atau 28% guru diketahui kurang bagus dalam menjalin kerja 

sama yang baik dengan kepala sekolah dalam memecahkan masalah di sekolah. 

Hubungan kerja sama antara guru-guru dengan kepala sekolah sangat 

pentingdalam upaya untuk memajukan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebanyak 9 orang atau sebesar 36% guru sudah menjalin hubungan kerja 

sama yang baik dengan kepala sekolah. Sebanyak 15 orang atau sebesar 60% guru 

kurang menjalin kerja sama yang baik dengan kepala sekolah. 

Pekerjaan akan dapat dikerjakan dengan baik apa bila ada kerja sama yang 

baik antar anggota organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 20 

orang atau sebesar 80% guru senantiasa bekerja sama dengan sesama guru dalam 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan 

Kedisiplinan dicerminkan oleh kepatuhan terhadap aturan yang ada. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa para guru selalu memiliki kepatuhan terhadap jam 

kerja yang telah ditetapkan..hal ini ditunjukkan oleh sebanyak 6 orang atau 24% 

guru selalu patuh pada jam kerja,sebanyak 15 orang atau 60% guru sering patuh 

pada jam kerja dan sebanyak 3 orang atau 12% guru kurang patuh pada jam kerja 

serta sebanyak 1 orang atau 4% guru tidak patuh pada jam kerja 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 6 orang atau 24% 

guru merasa sangat puas terhadap suasana kerja di tempat kerja. Sebanyak 17 

0rang atau 68% guru puas terhadap suasana di tempat kerja dan sebanyak 1 orang 

atau 4% guru merasa tidak puas terhadap suasana di tempat kerja. Hasil penelitian 

dengan menggunakan kuesioner diperoleh data bahwa sebanyak 1 orang atau 4% 

guru memiliki disiplin sangat tinggi terhadap kehadirannya di sekolah dalam 

menjalankan tugas dan sebanyak 18 orang atau sebesar 72% guru disiplin dalam 

menjalankan tugas dan sebanyak 4 orang atau 16% guru tidak disiplin dalam 

menjalankan tugas. 

Kepuasan dalam menjalankan tugas sangat penting dalam upaya untuk 

meningkatkan disiplin kerja. Semakin tinggi kepuasan dalam menjalankan tugas 

maka akan semakin tinggi disiplin kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebanyak 19 orang atau sebesar 76% guru memiliki rasa puas atas tugas-tugas 
yang dibebankan selama ini di sekolah. Sebanyak 6 0rang atau 24% guru kurang 

puas terhadap tugas-tugas yang dibebankan selama ini di sekolah. 
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Distribusi Frekuensi Kompetensi (X2) 

Kompetensi merupakan salah satu factor penting dalam upaya untuk 

meningkatkan kinerja. Semakin tinggi kompetensi maka akan semakin tinggi pula 

kinerjanya. Berikut ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dengan 

menggunakan kuesioner terhadap kompetensi guru. Berdasarkan hasil peneltian 

dengan menggunakan kuesioner sebagai mana pada table di atas diketahui bahwa 

sebanyak 10 orang atau 40% guru dapat menyelaikan masalah yang timbul atau 

ditemui dalam setiap proses belajar mengajar dengan sangat baik, sebanyak 15 

orang atau sebesar 60% dapat menyelesaikan dengan baik dan tidak ada satu 

gurupun yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. 

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum sebagaian besar guru sudah melaksanakan tugas 

sesuai dengan kurikulum, yaitu sebanyak 9 orang atau sebesar 36% sedangkan 

yang telah sesuai dengan kurikulum sebanyak 14 orang atau sebesar 56% dan yang 

belum sesuai dengan kurikulum sebanyak 2 orang atau sebesar 8%. 

Guru yang memiliki prestasi kerja bagus adalah guru yang mampu dan siap 

melaksanakan tugas dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 8 orang 

atau sebesar 32% guru selalu siap melaksanakan tugas-tugas baru yang diberikan 

oleh kepala sekolah. Sebanyak 14 orang atau sebesar 56% menyatakan siap 

melaksanakan tugas beru yang diberikan oleh kepala sekolah dan sebanyak 3 

orang atau sebessar 12% guru menyatakan kurang siap melaksanakan tugas baru 

yang diberikan oleh kepala sekolah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 15 0rang atau sebesar 60% 

guru selalu menjadi contoh dan suri tauladan baik dilingkungan sekolah maupun 

dilingkungan masyarakat .Sebanyak 10 orang atau 40% guru sering menjadi 

contoh dan tauladan di lingkungan sekolah dan tidak ada seorang gurupun yang 

tidsk mampu memberi tauladan yang baik. 

Seorang guru harus mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Hasil Penelitian menunjukkan sebanyak 8 orang atau sebesar 32% guru dapat 

keluar dari masalah yang dihadapinya dan serta dapat mencari solusi yang tepat 

dalam menyelesaikan masalah. Sebanyak 16 orang atau sebesar 64% guru mampu 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dan mencari solusi penyelesaiannya dan 

sebanyak 1 orang atau 4% guru belum mampu menyelesaikan masalah dan 

mencari solusi yang tepat. 

Interaksi dengan lingkungan internal maupun eksternal merupakan salah satu 

factor penting dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi guru. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa guru dapat berinteraksi dengan baik dengan lingkungan 

internal maupun eksternal dlam masalah pendidikan. Sebanyak 12 orang atau 

sebesar 48% guru dapat berinteraksi dengan lingkungn internal maupun eksternal 

secara sangat baik. Sebanyak 12 orang atau 48% guru sudah mampu beriteraksi 

dengan lingkungan internal maupun eksternal dengan baik. .Sebanyak 1 orang atau 

sebesar 4% guru belum mampu beriteraksi dengan lingkungan internal dan 
eksternal dengan baik 

Bahasa merupakan alat komunikasi, semakin baik bahasanya maka semakin 

mudah untuk berkomunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dapat 
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menguasai dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa dalam 

proses belajar mengajar. Sebanyak 6 orang atau sebesar 24% guru sangat mampu 

berkomunikasi dengan baik. Sebanyak 17 orang atau sebesar 68% guru setuju 

bahwa mereka belum mampu berkomunikasi dengan sangat baik . 

Media belajar merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemempuan 

belajar siswa .oleh karena itu setiap guru hendaknya mampu mempresentasikan 

perangkat belajar mengajar dengan baik agar mampu meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 5 orang atau sebesar 

20% guru selalu dapat mempresentasikan perangkat pembelajaran secara baik dan 

dapat diterima oleh siswa dengan baik. Sebanyak 19 orang atau sebesar 76% guru 

sering dapat mempresentasikan perangkat pembelajaran secara baik dan dapat 

diterima oleh para siswa dan hanya sebanyak 1 orang atau sebesar 4 % guru saja 

yang belum mampu mempresentasikan perangkat pembelajaran dengan baik. 

 

Distribusi Frekuensi Prestasi Kerja 
Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang diperoleh oleh seseorang. Dalam 

penelitian ini akan dibahas mengenai prestasi kerja guru SMP Negeri 3 Kelayang. 

Berikut ini hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner berkaitan dengan 

prestasi kerja. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner 

sebagai mana pada table diatas diketahui bahwa sebanyak 11 orang atau sebesar 

44% guru sangat memahami tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Sebanyak 10 0rang atau sebesar 40% sudah memahami tugas dan 

kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebanyak 1 orang atau 4% guru 

belu memahami tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Dalam upaya untuk meningkatkan prestasi kerjanya, maka setiap guru harus 

melakukan penelitian , slah satu diantaranya adalah penelitian tindakan kelas. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 2 orang guru atau sebesar 

8% guru sanagt setuju bahwa untuk kepentingan mengajar dikelas selalu 

melakukan penelitian tindakan kelas. Sebanyak 5 orang atau 20% guru 

menyatakan setuju bahwa untuk kepentingan mengajar di kelas selalu melakukan 

kegiatan penelitian tindakan kelas. Sebanyak 2 orang atau 8 % guru menyatakan 

kurang setuju bahwa untuk kepenrtingan mengajar di kelas selalu melakukan 

kegiatan penelitian tindakan kelas. 

Kurikulum merupakan salah satu acuan dalam proses belajar mengajar, oleh 

karena itu setiap guru harus mengacu pada kurikulum. Namun terkadang dalam 

kenyataan guru tidak mengacu pada kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebanyak 16 orang atau 64% guru sangat setuju bahwa dalam mengajar 

berpedoman pada kurikulum dan sumber-sumber tertentu serta mengajar dengan 

sistematis, sebanyak 6 orang atau 24% guru menyatakan setuju bahwa dalam 

mengajar berpedoman pada kurikulum dan sumber-sumber tertentu serta mengajar 

dengan sistematis 

Metode mengajar dan model pembelajaran merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kemampuan siswa atau prestasi siswa dslam belajar. Oleh karena itu 
guru harus mampu menerapkan metode belajar yang sesuai dengan pelajaran yang 

diajarkan. Disamping itu guru harus mampu mendemonstrasikan kemampuan 

mengajar yang tercermin pada beberapa metode mengajardan penggunaan media 
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pembelajaran. Meskipun demikian, masih ada beberapa guru yang belum 

menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan dengan mata pelajaran yang 

diasuhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 10 orang atau sebesar 

40% guru menyatakan selalu mendemonstrasikan kemampuan mengajar yang 

tercermin pada beberapa metode mengajar dan penggunaan media pembelajaran. 

Sebanyak 9 orang atau sebesar 36% guru menyatakan sering mendemonstrasikan 

kemampuan mengajar yang tercermin pada beberapa metode mengajar dan 

penggunaan media pembelajaran. Sebanyak 5 orang atau 20% guru menyatakan 

kadang mendemonstrasikan kemampuan mengajar yang tercermin pada beberapa 

metode mengajar dan penggunaan media pembelajaran. 

Kerja sama antar sesama guru merupakan salah satu upaya yang harus 

dilakukan oleh guru untuk meningkatkan pretasi kerjanya. Koordinasi dalam 

mengajar sangat penting artinya dalam proses pembelajaran. Kerja sama antar guru 

juga bertujuan untuk melakukan kerja sama dengan guru lainnya dalam 

membinbing siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 15 orang atau 

sebesar 60% guru menyatakan selalu melakukan kerjasama dengan guru lain 

dalam mengajar dan membimbing siswanya.Sebanyak 10 atau sebesar 40% guru 

menyatakan sering melakukan kerja sama dengan guru lain dalam mengajar dan 

membimbing siswanya. 

Guru yang professional adalah guru yang senantiasa menjalankan 

komitmennya sebagai guru serta melaksnakan tugas atau janji yang sudah 

diseoakati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 12 orang atau sebesar 

48% guru menyatakan selalu melaksanakan tugas atau janji swsuai komitmen yang 

telah disepakati. Sebanyak 13 orang atau sebesar 52% guru menyatakan sering 

melaksanakan tigas atau janji sesuai komitmen yang telah disepakati. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa guru sudah melaksanakan tugas atau janji sesuai 

komitmen yang telah disepakati. Hal ini tercermin dari hasil penelitian yang 

dilakukan.  

Seorang harus memperhatikan anak didiknya dalam belajar mengajar. Guru 

hendaknya mengetahui perkembangan siswanya. Artinya seorang guru dalam 

mengajar harus memberikan perhatian kepada siswa yang mengalami kemunduran 

dalam prestasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 12 orang guru 

atau 48% guru menyatakan selalu memberikan perhatian kepada siswa yang 

mengalami kemunduran dalam prestasinya. Sebanyak 9 orang atau 36% guru 

menyatakan sering memeberikan perhatian kepada siswa yang mengalami 

kemunduran dalam prestasinya dan sebanyak 2 orang atau 8% guru menyatakan 

kadang memberikan perhatian kepada siswa mengalami kemunduran dalam 

prestasinya serta sebanyak 2 orang atau 8% guru menyatakan ti pernah 

memberikan perhatian kepada siswa yang mengalami kemunduran dalam 

prestasinya. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa para guru senantiasa memberikan 

perhatian kepada siswa yang mengalami kemunduran prestasi belajarnya. Salah 

satu indicator guru memiliki prestasi kerja yang baik adalah apabila dalam 
memepersiapakan mengajar selalu menyususun rencana pengajaran dengan baik. 

Mengajar dengan membuat perencanaan pengajaran merupakan standar kerja yang 

harus dilakukan oleh seorang guru sebelum mengajar. Namun demikian ada juga 
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guru yang masih jarang membuat rencana pengajaran sebagai mana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 14 orang atau 56% guru menyatakan 

selalu menyusun rencana pengajaran dengan baik. Sebanyak 10 orang atau 

40%guru menyatakan sering menyusun rencana pengajaran dengan baik dan 

sebanyak 1 orang atau 4% guru menyatakan kadang menyusun rencana pengajaran 

dengan baik. Secara umum dapat dikatakan bahwa guru sudah membuat 

perencanaan pengajaran yang baik. 

 

Pembahasan  

Dalam penelitian ini disiplin kerja mempunyai pengaruh positif terhadap 

prestasi kerja, demikian pula dengan kompetensi. Makna positif artinya bahwa 

apabila ada peningkatan disiplin kerja, maka akan meningkatkan prestasi kerja 

demikian pula apa bila ada peningkatan komptensi maka akan meningkatkan 

prestasi kerja. 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui nilai terhitung untuk disiplin kerja 

sebesar 4040 dengan tingkat siknifikansi sebesar 0,001 demikian halnya dengan 

nilah t hitung utuk kompetensi sebesar 5.496 dengan tingkat siknifikansi sebesar 

0.000. Dengan demikian secara parsial disiplin kerja dan kompetensi berpengaruh 

secara parsialterhadap prestasi kerja guru. 

Secara simultan disiplin kerja dan kompetensi mempeunyai pengaruh 

siknifikan terhadap prestasi kerja. Besarnya kontribusi pengaruh disiplin kerja dan 

kompetensi terhadap prestasi kerja sebesar 59,9% sedangkan sisanya sebesar 

40,1% dipengaruhi oleh variable lain. Diantara variable disiplin kerja dan 

komptensi yang mempunyai pengaruh domonan terhadap prestasi kerja adalah 

variable kompetensi. 

Dengan demikian penelitian ini mendukung teori Sutedja (2015.12) yang 

mengatakan disiplin dalam arti luas mencakup setiap pengaruh yang ditujukan 

untuk membantu siswa agar dia dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan 

tuntutan lingkungan. Dieiplin kerja sangat penting artinya dlam upaya untuk 

meningkatkan kinerja Maupun prestasi kerja. Hasil penelitian menujukkan bahwa 

disipilin kerja membbuat pengaruh positif dan siknifikan terhadap prestasi kerja. 

Hasil penelitian ini mendukung teori yang ada dan penelitian terdahulu. Sebagai 

mana hasil penelitian yang dilakukan oleh Arni Muhammad (2010) dengan judul “ 

Kontribusi disiplin kerja dan Kompetensi terhadap kinerja guru di SMU Negeri 1 

Padang Sumatera barat. Hasil penelitian Arni menunjukkan bahwa disiplin kerja 

mempunyai pengaruh positif dan sinifikan terhadap prestasi kerja.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Musuki 

(2010). Dengan judul “ Hubungan antara disiplin kerja guru dan kompetensi guru 

dengan prestasi kerja guru.Hasil penelitian Musuki menunjukkan bahwa 

disiplinkerja mempunyai pengaruh terhadap prestasi kerja. Hasil penelitian ini luga 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan Evi (2004) dengan judul “ Keikut 

sertaan guru dalam mengambil keputusan dan kompetensi guru dalam 

hubungannya dengan prestasi kerja guru SMKN 6 di Kabupaten Minahasa. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut secara parsial disiplin kerja dan kompetensi 

berpengaruh siknifikan terhadap prestasi kerja guru secara simultan disiplin kerja 

dan kompetensi berpengaruh siknifikan terhadap prestasi kerja guru, besarnya 

kontribusi pengaruh disiplin kerja dan kompetensi terhadap prestasi kerja sebesar 

59.9% sedangkan sisanya sebesar 40,1% dipengaruhi oleh variable lain. Diantara 

variable disiplin kerja dan kompetenasi yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap prestasi kerja adalah variable kompetensi. 

 

Saran 

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat 

diambil saran sebagai berikut : 

1. Kepala sekolah melakukan upaya meningkatkan disiplin kerja dan kompetensi 

guru karena secara parsial dan simultan disiplin keja dan kompetensi guru 

berpengaruh siknifikan terhadap prestasi kerja guru. 

2. Kompetensi yang mempunyai pengaruh dominan terhadap prestasi kerja guru 

karena itu baik kepala maupun guru harus berupaya meningkatkan kompetensi 

3. Memperhatikan pula variable lain diluar kedisiplinan dan kompetensi karena 

besarnya kontribusi pengaruh disiplin kerja dan kompetensi terhadap prestasi 

kerja sebesar 59.9% sedang kan sisanya sebesar 40.1% dipengaruhi oleh 

variable lain. 
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