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Abstraksi 
 

 

Disiplin kerja bagi setiap orang yang bekerja diharapkan tinggi, salah satunya adalah 

seorang guru. Akan tetapi pada kenyataannya disiplin kerja pada guru MAN 

Sukoharjo rendah. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui indikasi tersebut dari 

sebagian guru yang datang terlambat ke sekolah, guru sering mangkir dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan, seperti masih ada guru di luar sekolah saat jam 

mengajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin kerja yaitu persepsi budaya 

kerja beretika Islam. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui : (1) 

Hubungan antara persepsi kerja beretika Islam dengan disiplin kerja guru. (2) 

Tingkat persepsi kerja beretika Islam. (3) Tingkat disiplin kerja guru. (4) Besar 

sumbangan efektif persepsi kerja beretika Islam terhadap disiplin kerja guru. Subjek 

dalam penelitian ini adalah para guru di MAN Sukoharjo berjumlah 48 orang 

dengan jumlah guru laki-laki 25 orang dan jumlah guru perempuan 23 orang.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua yaitu skala disiplin kerja dan 

skala persepsi budaya kerja beretika Islam. Validitas dan reliabilitas dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui baik buruknya suatu alat ukur penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara statistik. Teknik analisis data 

yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan adalah teknik analisis 

product moment. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hubungan antara 

persepsi budaya kerja beretika Islam dengan disiplin kerja guru dapat diperoleh 

suatu kesimpulan, yaitu  : (1) Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

persepsi budaya kerja beretika Islam dengan disiplin kerja guru. Artinya semakin 

tinggi persepsi budaya kerja beretika Islam, maka semakin tinggi disiplin kerja guru. 

Sebaliknya, semakin rendah persepsi budaya kerja beretika Islam maka disiplin 

kerja guru juga rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil korelasi product moment 

diperoleh hasil r sebesar 0, 603 dengan  p = 0,000 (p ≤ 0.01). (2) Tingkat disiplin 

kerja tergolong rendah dengan rerata empirik (ME) sebesar 114,96 dan rerata 

hipotetik (MH) sebasar 142,5. (3) Tingkat persepsi budaya kerja beretika Islam 

tergolong rendah dengan rerata empirik  (ME) sebesar 119,000 dan rerata hipotetik 

(MH) sebesar 135. (4) Sumbangan efektif persepsi budaya kerja beretika Islam 

terhadap disiplin kerja sebesar 0,363 atau 36,3%. Hal ini berarti masih terdapat 

beberapa variabel lain yang mempengaruhi disiplin kerja sebesar 63,7% diluar 

variabel persepsi budaya kerja beretika Islam. Variabel tersebut antara lain, 

kompensasi, persepsi terhadap gaji, atau prestasi kerja. 

 

 Kata kunci : Persepsi Budaya Kerja Beretika Islam, Disiplin Kerja Guru 
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PENDAHULUAN 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

merupakan salah satu sorotan yang 

paling tajam dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran di dunia 

pendidikan, menyangkut kesiapan, 

jumlah, pendidikan, dan 

profesionalisme. Dalam dunia 

pendidikan, guru memegang peran 

untuk meningkatkan kepandaian pada 

generasi muda. Guna mencapai 

kualitas dan keprofesionalan guru 

perlu kedisiplinan dalam menjalankan 

tugas sebagai pendidik. Disiplin 

merupakan salah satu fungsi 

manajemen sumber daya manusia 

dalam kependidikan  yang penting dan 

merupakan kunci terwujudnya tujuan, 

karena tanpa adanya disiplin maka 

sulit mewujudkan tujuan pendidikan 

yang maksimal. 

Pengertian disiplin kerja yaitu 

suatu sikap menghormati, 

menghargai, patuh dan taat terhadap 

semua peraturan yang berlaku baik 

yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis, serta sanggup menjalankan 

dan tidak mengelak untuk menerima 

sanksi-sanksinya apabila individu 

melanggar tugas dan wewenang yang 

diberikan kepadanya. Disiplin kerja 

sebagai usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang 

tertib, berdaya guna dan berhasil guna 

mengenai sistem pengaturan yang 

tepat. Jadi disiplin ini dikaitkan 

dengan bagaimana seorang pegawai 

mentaati peraturan dan ketentuan yang 

berlaku dalam melaksanakan tugas 

sebagai suatu proses kinerja dari 

individu (Saundry dan Jones, dkk., 

2008). 

Harapan yang diinginkan guru 

memiliki disiplin tinggi, sehingga 

mampu memberi teladan kepada siswa 

tentang kedisiplinan. Akan tetapi pada 

kenyataannya masih ada guru yang 

kurang disiplin. Wahyuningrum 

(2008) menjelaskan bahwa tinggi 

rendahnya tingkat disiplin kerja 

pegawai dapat dilihat dari tingkat 

absensi dan tingkah laku pegawai 

dalam mengerjakan tugas-tugasnya. 

Tingkat absensi pegawai yang tinggi 

menandakan tingkat disiplin kerja 

pegawai dalam perusahaan rendah, 

sebaliknya semakin rendah tingkat 

absensi pegawai berarti disiplin kerja 

pegawai dalam perusahaan tinggi, hal 

ini akan membantu perusahaan untuk 

mencapai sasaran dan tujuannya. 

Permasalahan disiplin kerja 

juga ditemui pada guru Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) Sukoharjo. 
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Berdasarkan hasil observasi dapat 

diketahui indikasi tersebut dari 

sebagian guru yang datang terlambat 

ke sekolah, guru sering mangkir 

dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan, seperti masih ada guru di 

luar sekolah saat jam mengajar. 

Secara umum tingkat ketepatan waktu 

datang ke sekolah masih kurang. 

Seperti yang diutarakan oleh Wakil 

Kepala Sekolah bahwa masih ada 

guru yang datang terlambat atau minta 

ijin untuk keperluan pribadi saat 

mengajar. Dalam hal ini Wakil Kepala 

Sekolah memahami, karena ada 

beberapa guru honorer yang bekerja 

sampingan untuk menambah 

penghasilan. Wakil Kepala Sekolah 

menyayangkan masih adanya guru 

yang kurang disiplin dalam mengajar. 

Maksudnya, dalam menggunakan 

metode pembelajaran, Kepala Sekolah 

sudah mewajibkan guru menggunakan 

metode-metode yang mengaktifan 

aktivitas siswa. Akan tetapi masih ada 

guru yang hanya menggunakan 

metode ceramah dan tugas. Selain itu, 

juga ada guru yang terlambat 

memberikan laporan nilai prestasi 

belajar siswa. Hal-hal yang demikian 

inilah yang menghambat proses 

belajar mengajar karena guru kurang 

memiliki disiplin kerja (Hasil 

Wawancara dengan Wakil Kepala 

Sekolah, 18 Juni 2013).       

Kurangnya disiplin guru 

berdampak pada kerja guru kurang 

maksimal. sebagai contohnya apabila 

guru hanya menggunakan metode 

ceramah dan diskusi yang bersifat 

monoton membuat siswa merasa 

jenuh dan membuat siswa kurang 

berminat terhadap materi yang 

diajarkan oleh guru. Akibat kurang 

berminat siswa malas belajar dan 

dapat menurunkan prestasi belajar 

siswa. Prestasi belajar siswa buruk 

menunjukkan hasil kerja guru kurang 

maksimal. Oleh sebab itu disiplin 

kerja bagi guru dianggap penting.  

Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Aritonang (2005) bahwa 

disiplin setiap pegawai selalu 

mempengaruhi hasil prestasi kerja. 

Oleh sebab itu dalam setiap organisasi 

perlu ditegaskan disiplin pegawai-

pegawainya. Melalui disiplin yang 

tinggi cara kerja pegawai dapat 

ditingkatkan. Oleh sebab itu, perlu 

ditanamkan disiplin kepada setiap 

pegawai dengan sebaik-baiknya. 

Disiplin kerja memberikan dorongan 

atau yang menyebabkan pegawai 

untuk berbuat dan melakukan semua 
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kegiatan sesuai dengan aturan atau 

norma-norma yang telah ditetapkan. 

Melalui disiplin timbul keinginan dan 

kesadaran untuk menaati peraturan 

organisasi dan norma sosial, sehingga 

pengawasan terhadap pelaksanaan 

disiplin tersebut perlu dilakukan.  

Penelitian disiplin guru pernah 

dilakukan oleh Yuda (2011) dengan 

subjek penelitian para guru Rintisan 

Sekolah Menengah Atas Bertaraf 

Internasional (RSMABI) di kota 

Bandung. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya kontribusi yang 

signifikan dari disiplin terhadap 

kinerja beretika Islam pada guru 

RSMABI di Kota Bandung dengan 

kontribusi sebesar 43%. Alasannya, 

guru sebagai pendidik selain patuh 

kepada peraturan lembaga pendidikan 

juga perlu menjaga kaedah-kaedah 

yang terdapat dalam ajaran agama 

Islam. Hal tersebut searah dengan 

pendapat Rusyan (2003) bahwa 

disiplin merupakan suatu perbuatan 

mentaati, mematuhi tertib akan aturan, 

norma dan kaidah-kaidah yang 

berlaku baik dimasyarakat maupun 

ditempat kerja.  

Dari hasil penelitian tersebut 

dapat dipahami bahwa disiplin kerja 

sesuai dengan ajaran agama Islam.  

Kedispilinan kerja pada pegawai atau 

guru perlu dilakukan pengawasan oleh 

pimpinan. Dalam kedisiplinan seorang 

pemimpin perlu memiliki ketegasan, 

agar aturan yang dibuat tidak 

dilanggar oleh bawahan. Demikian 

pula di sekolah, Kepala Sekolah perlu 

bersikap tegas dalam bertindak, 

misalnya memberi teguran atau sanksi 

kepada guru yang melanggar disiplin 

kerja. Peraturan di sekolah dan sikap 

pimpinan yang tegas  akan 

menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif. Peraturan-peraturan yang 

dibuat oleh Kepala Sekolah dan 

dilaksanakan secara rutin menjadikan 

guru terbiasa melakukannya disiplin 

kerja sehingga membentuk etika yang 

membudaya di sekolah tersebut.  

Keberhasilan etika kerja 

disiplin yang sudah membudaya di 

lingkungan sekolah dapat 

dipersepsikan positif dan negatif oleh 

para guru. Persepsi negatif guru 

muncul karena guru kurang suka 

terhadap sikap pimpinan yang tegas 

dalam menerapkan disiplin atau 

karena peraturan yang memberatkan 

guru. Sebaliknya, persepsi guru dapat 

positif karena guru tersebut menyukai 

sikap Kepala Sekolah dan 

menganggap peraturan sekolah 
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sebagai etika memang harus 

dilaksanakan oleh guru. Persepsi 

positif yang dimiliki guru terhadap 

lingkungan kerja yang kondusif 

mampu menciptakan sikap pribadi 

guru dalam hal ketertiban dan 

keteraturan diri. Guru dalam bekerja 

di sekolah tanpa ada pelanggaran-

pelanggaran yang merugikan dirinya, 

orang lain, atau lingkungannya 

(Aritonang, 2005). 

Sagir (dalam Sari, 2012) 

menyatakan bahwa disiplin kerja pada 

individu dalam organisasi di 

pengaruhi oleh persepsi terhadap etika 

kerja. Faktor sikap dan etika kerja 

yaitu saling menghormati antar 

karyawan memberikan nilai tambah 

dan membuat karyawan dapat bekerja 

dengan nyaman karena mendapatkan 

respon yang baik. Francis (2000) 

berpendapat bahwa etika kerja 

merupakan praktek moral pada 

masing-masing individu yang 

berkaitan dengan profesionalisme. 

Profesionalisme suatu profesi 

mensyaratkan tiga hal utama yang 

harus dipunyai oleh setiap anggota 

yaitu keahlian, berpengetahuan, dan 

berkarakter. Karakter menunjukkan 

personalitas seseorang profesional 

yang diantaranya diwujudkan dalam 

sikap dan tindakan etisnya. 

Etika kerja sebagai praktik 

moral dalam tindakan berkaitan 

dengan agama. Anik dan Arifuddin 

(2003) menjelaskan bahwa dasar etika 

kerja bermacam-macam, salah satunya 

adalah etika kerja Islam. Etika kerja 

Islam terekspresikan dalam bentuk 

syariah, yang terdiri dari Al-qur’an, 

Sunnah, dan Hadist. Didasarkan pada 

sifat keadilan, etika syariah bagi umat 

Islam berfungsi sebagai sumber 

serangkaian kriteria-kriteria untuk 

membedakan mana yang benar (haq) 

dan mana yang buruk (batil). Dengan 

menggunakan syariah, bukan hanya 

membawa individu lebih dekat Tuhan, 

tetapi juga memfasilitasi terbentuknya 

masyarakat secara adil yang di 

dalamnya mencakup individu dimana 

mampu merealisasikan potensinya dan 

kesejahteraan yang diperuntukkan 

bagi semua umat.  

Etika kerja Islam yang 

diterapkan pada suatu organisasi akan 

menjadi kebiasaan, sehingga 

organisasi tersebut memiki etika kerja 

Islam yang telah membudaya. Budaya 

hidup yang berperaturan dan 

berdisiplin penting dalam suatu 

organisasi untuk meninciptakan 
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karyawan yang bertanggung jawab 

yang sesuai dengan ajaran Agama 

Islam dan peraturan masyarakat.  

Suatu organisasi yang menggunakan 

etika kerja Islam dalam mengatur 

pegawainya dapat dipersepsikan 

positif atau negative oleh pegawai. 

Pengawai yang memiliki persepsi 

positif terhadap budaya kerja Islam, 

maka pegawai tersebut cenderung 

melaksanakan peraturan yang 

diberlakukan. Sebaliknya, pegawai 

yang memiliki persepsi negatif 

cenderung melanggar aturan. 

 

 

TUJUAN DAN MANFAAT 

PENELITIAN 

Tujuan dalam penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara persepsi kerja 

beretika Islam dengan disiplin 

kerja guru. 

2. Tingkat persepsi kerja beretika 

Islam  

3. Tingkat disiplin kerja guru. 

4. Besar sumbangan efektif persepsi 

kerja beretika Islam terhadap 

disiplin kerja guru. 

 

 

Manfaat yang dapat diperoleh 

dari penelitian ini adalah. 

1. Bagi guru 

Bagi  guru  diharapkan  

penelitian ini dapat bermanfaat 

menambah khasanah pengetahuan 

tentang persepsi budaya kerja beretika 

Islam dan disiplin kerja guru, yang 

dapat diterapkan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar.  

2. Bagi sekolah 

Diharapkan penelitian ini 

memberikan masukan tentang 

hubungan antara  persepsi budaya 

kerja beretika Islam dengan disiplin 

kerja guru, sehingga pihak sekolah 

dapat menerapkan budaya beretika 

Islam agar disiplin kerja dapat 

dimiliki oleh para guru.   

3. Bagi  peneliti  selanjutnya   

Khususnya dibidang psikologi 

industri organisasi hasil penelitian ini  

diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan perbandingan  dalam  meneliti  

masalah  yang  berkaitan  dengan 

persepsi budaya kerja beretika Islam 

dan disiplin kerja guru. 

 

LANDASAN TEORI 

Menurut pendapat Werther 

yang dikutip oleh Manullang (2007), 

menyatakan bahwa disiplin adalah 
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upaya manajemen untuk 

mengusahakan agar pegawai mentaati 

standar atau peraturan-peraturan 

dalam organisasi. Ia menganggap 

bahwa disiplin sebagai suatu latihan 

untuk mengubah dan mengoreksi 

pengetahuan, sikap dan perilaku 

sehingga pegawai akan berusaha 

untuk bekerja sama dan meningkatkan 

kinerjanya bagi perusahaan. Disiplin 

adalah melaksanakan apa yang telah 

disetujui bersama antara pimpinan 

dengan para pekerja baik persetujuan 

tertulis, lisan ataupun berupa 

peraturan-peraturan dan kebiasaan-

kebiasaan. Menurut Nitisemito 

(2003), menyatakan bahwa disiplin 

adalah suatu sikap atau tingkah laku 

dan perbuatan yang sesuai denagan 

peraturan dari organisasi baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis. 

Sehubungan dengan hal 

tersebut diatas penulis merumuskan 

disiplin kerja adalah suatu sikap 

pegawai, tingkah laku pegawai, dan 

perbuatan pegawai yang sesuai 

dengan peraturan organisasi baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis 

sebagai wujud rasa kepedulian 

terhadap pencapaian tujuan organisasi 

dan tanggung jawab. 

Instrumen disiplin kerja 

menggunakan skala psikologi, yang 

aspek-aspeknya beradasarkan 

pendapat Strauss dan Corbin (2001), 

yaitu meliputi aspek masuk kerja tepat 

waktu, mentaati instruksi kerja dari 

pimpinan, menghindari perselisihan, 

dan memanfaatkan jam kerja. Skor 

yang diperoleh subjek tinggi, maka 

disiplin kerja subjek tinggi. 

Sebaliknya skor rendah maka disiplin 

kerja subjek juga rendah. 

Kedisiplinan ditentukan oleh 

faktor ekstrinsik dan intrinsik. Faktor 

ekstrinsik meliputi faktor non sosial 

dan faktor sosial. Yang termasuk 

faktor non sosial adalah keadaan 

udara, suhu udara, waktu, tempat dan 

alat-alat yang dipakai untuk belajar. 

Dan yang termasuk faktor sosial 

adalah lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat dan lingkungan kelompok. 

Faktor intrinsik terdiri dari faktor 

psikologi dan fisiologi. Faktor 

psikologi terdiri dari minat, bakat, 

motivasi, konsentrasi, dan 

kemampuan kognitif. Sedangkan 

faktor fisiologis terdiri dari 

pendengaran, penglihatan, kesegaran 

jasmani, keletihan, kekurangan gizi, 

kurang tidur dan sakit yang diderita. 
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Walgito (2003) menyatakan 

bahwa persepsi adalah proses 

pengorganisasian, penginterpretasikan 

terhadap stimulus yang diterima oleh 

individu sehingga merupakan sesuatu 

yang berarti dan merupakan aktivitas 

yang terintegrasi dalam diri individu. 

Robbins (2003) mendeskripsikan 

persepsi dalam kaitannya dengan 

lingkungan, yaitu sebagai proses 

dengan nama individu-individu 

mengorganisasikan dan menafsirkan 

kesan indera mereka agar memberi 

makna kepada lingkungan. Budaya 

organisasi adalah suatu sistem nilai 

yang diperoleh dan dikembangkan 

oleh organisasi dan pola kebiasaan 

dan falsafah dasar pendirinya, yang 

terbentuk menjadi aturan yang 

digunakan sebagai pedoman dalam 

berfikir dan bertindak dalam mencapai 

tujuan organisasi. Budaya yang 

tumbuh menjadi kuat mampu memacu 

organisasi ke arah perkembangan 

yang lebih baik. 

Persepsi budaya kerja beretika 

Islam merupakan proses 

pengorganisasian dan 

penginterpretasikan terhadap stimulus 

yang diterima oleh individu, yaitu 

berupa kualitas kehidupan dalam 

suatu organisasi yang 

dimanifestasikan dalam aturan-aturan 

atau norma-norma, tata kerja, dan 

kebiasaan kerja secara Islam. 

Persepsi budaya kerja beretika 

Islam diungkap menggunakan skala 

psikologi dengan berdasarkan 

pendapat Jamil (2007). Aspek-aspek 

yang digunakan yaitu (1) kerja 

merupakan penjabaran aqidah, (2) kerja 

dilandasi ilmu, dan (3) kerja dengan 

meneladani sifat-sifat Ilahi serta 

mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya,. 

Skor subjek tinggi, maka subjek 

memiliki persepsi budaya kerja 

beretika Islam tinggi. Apabila skor 

subjek rendah, maka persepsi budaya 

kerja beretika Islam juga rendah. 

 

HIPOTESIS 

Berdasarkan penjelasan pada 

hubungan antara persepsi budaya 

kerja beretika Islam dengan disiplin 

kerja guru, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

“Ada hubungan positif antara 

persepsi budaya kerja beretika Islam 

dengan disiplin kerja guru”. Artinya 

semakin tinggi persepsi budaya kerja 

beretika Islam, maka semakin tinggi 

disiplin kerja guru. Sebaliknya, 

semakin rendah persepsi budaya kerja 
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beretika Islam maka disiplin kerja 

guru juga rendah. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi merupakan 

keseluruhan orang yang dijadikan 

subjek penelitian. Subjek dalam 

penelitian ini adalah para guru di 

MAN Sukoharjo berjumlah 48 orang 

dengan jumlah guru laki-laki 25 orang 

dan jumlah guru perempuan 23 orang. 

Seluruh guru di MAN Negeri 

Sukoharjo tersebut dipergunakan 

semua untuk sampel penelitian. 

Karena seluruh jumlah populasi 

digunakan dalam penelitian ini, maka 

populasi ini disebut dengan studi 

populasi. 

Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini ada dua skala 

psikologi, yaitu skala persepsi budaya 

kerja beretika Islam dan skala disiplin 

kerja. Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan cara statistik. 

Adapun teknik analisis data yang 

digunakan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan adalah teknik analisis 

product moment. 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Hasil korelasi product moment 

diperoleh hasil r sebesar 0,603 dengan  

p = 0,000 (p ≤ 0.01) yang berarti ada 

hubungan positif yang sangat 

signifikan antara persepsi budaya 

kerja beretika Islam dengan disiplin 

kerja guru. Artinya semakin tinggi 

persepsi budaya kerja beretika Islam, 

maka semakin tinggi disiplin kerja 

guru. Sebaliknya, semakin rendah 

persepsi budaya kerja beretika Islam 

maka disiplin kerja guru juga rendah. 

Adanya hubungan positif 

antara persepsi kerja beretika Islam 

dengan disiplin kerja guru, sesuai 

dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Muhaimin (2004) 

bahwa pembentukan disiplin kerja 

pada karyawan dipengaruhi adanya 

stimulus lingkungan kerja, dalam hal 

ini yaitu kondisi lingkungan kerja 

yang kondusif mempengaruhi perilaku 

karyawan dalam bekerja. Di dalam 

lingkungan kerja termuat etika atau 

norma-norma yang harus ditaati oleh 

karyawan, hal ini akan memberikan 

pengaruh terhadap disiplin kerja 

karyawan. 

Etika kerja Islam merupakan 

kumpulan aturan-aturan ajaran 

(doktrin) dan nilai-nilai yang dapat 
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menghantarkan manusia dalam 

kehidupannya menuju tujuan 

kebahagiaan hidup baik di dunia 

maupun akhirat. Badroen (2006) 

didalam bukunya menjelaskan ada 

beberapa ciri khas kerja islami yang 

dapat diakomodir dari implementasi 

nilai Islam dalam Al-Qur‟an dan 

Hadits, diantaranya: menghargai 

waktu, ikhlas, jujur, komitmen kuat, 

istikomah, disiplin dalam bekerja, 

konsekuen dan berani tantangan, 

disiplin, kreatif, percaya diri dan ulet, 

bertanggung jawab, bahagia karena 

melayani, memiliki harga diri, 

memiliki jiwa kepemimpinan, 

berorientasi pada masa depan, hidup 

hemat, jiwa wirausaha, insting 

bertanding dalam kompetisi kebaikan, 

keinginan mandiri, selalu belajar, 

orientasi pada produktivitas, perkaya 

jaringan silaturrahmi, semangat 

perantauan dan semangat perubahan. 

Etika kerja menurut Islam adalah 

mempunyai makna nilai moral kerja, 

yaitu sesuatu pandangan batin yang 

bersifat mendarah daging dalam 

pekerjaan. Seseorang yang memiliki 

semangat kerja yang tinggi akan 

merasakan bahwa hanya dengan 

menghasilkan pekerjaan yang terbaik, 

bahkan sempurna, nilai yang 

diyakininya dapat terwujud. 

Karenanya, etka kerja bukan sekedar 

kepribadian atau sikap, melainkan 

lebih mendalam lagi bahwa seseorang 

adalah martabat, harga, diri dan jati 

diri seseorang. 

Jamil (2007) menjelaskan 

bahwa di dalam perspektif Islam, 

bekerja diartikan sebagai pancaran 

dari akidah yang bersumber dari pada 

sistem keimanan Islam yakni, sebagai 

sikap hidup yang mendasar berkenaan 

dengan kerja, sehingga dapat 

dibangun paradigma etos kerja yang 

islami. Karakteristik kerja Islami 

digali dan dirumuskan berdasarkan 

konsep yang dijadikan aspek untuk 

mengungkapkan persepsi kerja 

beretika Islam, yaitu: (1) kerja 

merupakan penjabaran aqidah, (2) 

kerja dilandasi ilmu, dan (3) kerja 

dengan meneladani sifat-sifat Ilahi 

serta mengikuti petunjuk-petunjuk-

Nya. 

Kerja merupakan penjabaran 

aqidah dalam ajaran Islam sebagai 

sumber motivasi kerja Islami. Di 

dalam QS. An-Najm:39 dijelaskan 

bahwa dalam ayat tersebut 

menunjukkan cara untuk 

menghasilkan sesuatu dari alam 

adalah dengan cara bekerja keras. 
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Keberhasilan dan kemajuan manusia 

dimuka bumi ini tergantung pada 

usahanya. Usaha-usaha yang dapat 

dilakukan oleh guru dalam kerjanya 

melalui cara masuk kerja tepat waktu, 

mentaati instruksi kerja dari pimpinan, 

menghindari perselisihan dengan 

teman guru, dan memanfaatkan jam 

kerja untuk mengajar dengan baik.  

Aspek kerja dilandasi ilmu 

dalam etika kerja Islam, dapat 

dipahami bahwa bekerja dapat 

dijadikan media untuk 

mengembangkan pribadi dan 

kreatifitasnya secara optimal dengan 

cara membuka usaha, menciptakan 

ide-ide baru untuk perusahaan atau 

lembaga tempat kerja, serta 

memperluas lapangan pekerjaan 

sehubungan dengan kedalaman 

penguasaan dirinya yang bermuatan 

cahaya Ilahi. Menciptakan ide-ide 

baru untuk perusahaan atau lembaga 

tempat kerja dapat dilakukan oleh 

guru apabila guru tersebut mau 

memperdalam pengetahuannya dan 

memahami kerja yang efektif. 

Pemahaman guru tentang kerja yang 

efektif membuat guru masuk kerja 

tepat waktu, mentaati instruksi kerja 

dari pimpinan, menghindari 

perselisihan, dan memanfaatkan jam 

kerja. 

Aspek kerja dengan 

meneladani sifat-sifat Ilahi serta 

mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya 

merupakan Unsur utama etika kerja 

Islami ialah petunjuk syari’ah bahwa 

kerja apapun hendaknya dilakukan 

dengan sebaik-baiknya guna 

menunjang kehidupan pribadi, 

keluarga, dan orang yang menunggu 

uluran tangan. Nilai kerja demikian 

menurut pandangan Islam adalah 

sebanding dengan nilai amaliyah 

wajib. Guru yang menyadari akan 

kewajiban sebagai pengajar dalam 

bekerja akan masuk kerja tepat waktu, 

mentaati instruksi kerja dari pimpinan, 

menghindari perselisihan, dan 

memanfaatkan jam kerja.  

Masuk kerja tepat waktu, 

mentaati instruksi kerja dari pimpinan, 

menghindari perselisihan, dan 

memanfaatkan jam kerja merupakan 

aspek-aspek yang dapat 

mengungkapkan disiplin kerja. hal ini 

sesuai dengan pendapat Strauss dan 

Corbin (2001) bahwa aspek-aspek 

kerja ada empat, yaitu: (1) Masuk 

kerja tepat waktu, seorang pegawai 

yang memiliki disiplin tinggi berusaha 

datang dan pulang tepat waktu. 
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Meskipun pekerjaan telah selesai 

seorang pegawai yang tepat waktu 

akan pulang pada jam kerja selesai. 

Ketepatan waktu kerja pada pegawai 

merupakan penerapan kedisiplinan 

secara optimal. (2) Mentaati instruksi 

kerja dari pimpinan, melaksanakan 

instruksi atau perintah pimpinan 

merupakan kewajiban bawahan 

terhadap atasan. Bawahan yang tidak 

melaksanakan perintah pimpinan 

berarti melanggar disiplin organisasi. 

(3) Menghindari perselisihan, 

perselisihan pada suatu organisasi 

sering terjadi karena adanya 

perbedaan pendapat, jabatan, atau 

kesalahpahaman. (4) Memanfaatkan 

jam kerja, Memanfaatkan waktu kerja 

dengan sebaik-baiknya merupakan 

wujud disiplin individu di organisasi. 

Individu pada jam kerja tidak 

melakukan aktivitas lain, selain 

pekerjaan yang harus diselesaikan.  

Penjelasan tersebut 

menunjukkan adanya hubungan antara 

persepsi kerja beretika Islam dengan 

disiplin kerja guru. Besarnya 

hubungan atau sumbangan efektif 

persepsi budaya kerja beretika Islam 

terhadap disiplin kerja sebesar 36,3%. 

Hal ini berarti masih terdapat 

beberapa variabel lain yang 

mempengaruhi disiplin kerja sebesar 

63,7% diluar variabel persepsi budaya 

kerja beretika Islam. 

Hasil kategori persepsi budaya 

kerja beretika Islam tergolong rendah, 

ini dapat diketahui melalui hasil rerata 

empirik (ME) sebesar 114,96 lebih 

rendah dibandingkan rerata hipotetik 

(MH) sebesar 130. Rendahnya 

persepsi budaya kerja beretika Islam 

karena sebagian besar guru 

mempersepsikan budaya kerja 

beretika Islam cenderung negatif. 

Demikian juga untuk hasil kategori 

disiplin kerja tergolong rendah, karena 

hasil rerata empirik (ME) sebesar 

119,000 lebih rendah dibandingkan 

dengan rerata hipotetik (MH) sebesar 

142,5. Rendahnya skor disiplin kerja 

dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar subjek kurang 

disiplin. Hal ini dapat diketahui 

melalui hasil wawancara dengan 

Kepala Sekolah MAN  Sukoharjo, 

yang menyatakan bahwa masih 

banyak guru-guru yang kurang 

berdisiplin dalam pembuatan RPP 

(Rencana Program pengajaran) dan 

silabus pembelajaran. Dari tahun ke 

tahun guru menggunakan RPP dan 

silabus yang sama, Cuma tahunnya 

yang dirubah. Ini menunjukkan 
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ketidaksiplinan guru dalam 

pembuatan perencanaan kerja.  

Penelitian ini masih banyak 

kekurangan, dalam pelaksanaannya 

rapport yang dibangun dengan subjek 

masih kurang, karena tidak semua 

subjek dapat ditemui langsung oleh 

peneliti, sehingga ada beberapa skala 

atau angket yang peneliti berikan 

kepada beberapa divisi dengan cara 

dititipkan, dan beberapa angket 

lainnya peneliti bagikan secara 

langsung kepada subjek penelitian. 

Hal ini dikarenakan subjek penelitian 

memiliki kesibukan bekerja, dan 

waktu istirahat yang tidak bisa 

diganggu. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data 

dan pembahasan hubungan antara 

persepsi budaya kerja beretika Islam 

dengan disiplin kerja guru dapat 

diperoleh suatu kesimpulan, yaitu:   

1. Ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara persepsi budaya 

kerja beretika Islam dengan 

disiplin kerja guru. Artinya 

semakin tinggi persepsi budaya 

kerja beretika Islam, maka 

semakin tinggi disiplin kerja 

guru. Sebaliknya, semakin rendah 

persepsi budaya kerja beretika 

Islam maka disiplin kerja guru 

juga rendah. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil korelasi product 

moment diperoleh hasil r sebesar 

0, 603 dengan  p = 0,000 (p ≤ 

0.01) 

2. Tingkat disiplin kerja tergolong 

rendah dengan rerata empirik 

(ME) sebesar 114,96 dan rerata 

hipotetik (MH) sebasar 142,5.  

3. Tingkat persepsi budaya kerja 

beretika Islam tergolong rendah 

dengan rerata empirik  (ME) 

sebesar 119,000 dan rerata 

hipotetik (MH) sebesar 135. 

4. Sumbangan efektif persepsi 

budaya kerja beretika Islam 

terhadap disiplin kerja sebesar 

0,363 atau 36,3%. Hal ini berarti 

masih terdapat beberapa variabel 

lain yang mempengaruhi disiplin 

kerja sebesar 63,7% diluar 

variabel persepsi budaya kerja 

beretika Islam. Variabel tersebut 

antara lain, kompensasi, persepsi 

terhadap gaji, atau prestasi kerja. 
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SARAN 

1. Bagi Kepala Sekolah Sekolah    

Saran yang dapat diberikan 

kepada Kepala Sekolah yaitu 

meningkatkan persepsi budaya kerja 

beretika Islam dan disiplin kerja yang 

rendah . Cara yang disarankan bagi 

Kepala Sekolah yaitu memberikan 

kesempatan kepada guru untuk 

mengeluarkan ide-ide dalam 

menyelesaikan permasalahan di 

sekolah. Hal tersebut dapat dilakukan 

melalui pertemuan rutin setiap satu 

bulan sekali. Kepala sekolah dapat 

mengeluarkan kebijakan bagi guru 

dalam membuat RPP (Rencana 

Program Mengajar) dan silabus 

mengajar yang baru sesuai dengan 

tahun pelajaran baru, sehingga guru 

termotivasi dan terbiasa mengunakan 

RPP dan silabus yang baru. Selain itu, 

Kepala Sekolah juga disarankan untuk 

terjun langsung melihat guru bekerja 

dan memberikan pujian kepada guru 

yang hasilnya bagus, sehingga guru 

merasakan lingkungan kerja yang 

kondusif dan membudaya secara 

Islami.  

     

2. Bagi guru 

Bagi guru disarankan untuk 

mempertahankan meningkatkan  

persepsi budaya kerja beretika Islam 

dan disiplin kerja yang masih rendah. 

Cara yang dapat dilakukan oleh guru 

yaitu melakukan perintah Kepala 

Sekolah. Guru mampu bekerjasama 

dengan teman kerja. Guru mau 

menambah tingkat pengetahuan dan 

keterampilan guna mendukung hasil 

kerja semakin baik dengan cara 

bertanya kepada teman yang sudah 

berpengalaman. Guru membiasakan 

membuat perencanaan yaitu RPP dan 

silabus yang baru, sehingga 

perencanaan dapat kreatif dan tidak 

monoton.    

 

3.   Bagi peneliti selanjutnya 

Kelemahan dalam penelitian ini 

yaitu saat pengumpulan data tidak 

ditunggui oleh peneliti. Sebaran skala 

yang tidak ditunggui oleh peneliti 

memungkinkan terjadinya jawaban 

dari subjek penelitian terkesan asal-

asalan, sehingga hasil kurang akurat. 

Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya 

ada baiknya menunggui sebaran skala 

penelitian, agar hasil penelitian lebih 

akurat. Disamping itu, peneliti 

disarankan pula untuk menambah 

variabel lain, sehingga hasil penelitian 

tentang disiplin kerja lebih bervariasi 

dan lebih baik 
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