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A. Latar Belakang Masalah 

Guru sering menjadi sorotan dari berbagai media massa, berkaitan dengan 

rendahnya mutu pendidikan, dan keberhasilan suatu sekolah. Ada sebagian masyarakat 

beranggapan keberhasilan suatu pendidikan sangat ditentukan oleh mutu guru itu sendiri. 

Sementara diketahui bersama keberhasilan atau kegagalan pendidikan banyak di 

pengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu kedisiplinan kerja. Berkaitan dengan 

ulasan di atas Sinungan (Amriany, 2004) menyatakan kedisiplinan merupakan masalah 

yang patut diperhatikan, sebab kedisiplinan bukan hanya sekedar menunjukkan indikasi 

turunnya semangat dan kegairahan dalam mengajar tetapi dapat mempengaruhi  

pencapaian tujuan proses belajar-mengajar. Ditambahkan oleh Nitisemito (1996) bahwa 

kedisiplinan merupakan salah satu sarana dan kunci untuk mencapai kesuksesan dan 

keberhasilan, untuk itu perlu ditimbulkan kesadaran dari individu tentang perlunya 

kedisiplinan diri terhadap segala sesuatu yang harus dilakukan.  

Disiplin kerja  berperan penting dalam pencapaian tujuan yang diharapkan selama 

proses belajar. Oleh karena itu disiplin kerja akan membawa dampak positif bagi siswa 

maupun guru yang mampu menjalankannya. Namun dalam dunia pendidikan di 

Indonesia seringkali terjadi pelanggaran kedisiplinan dari hal-hal yang kecil hingga besar. 

Guru berstatus PNS setidaknya bertugas selama 40 jam per minggu; kenyataannya  

banyak guru melayani siswa hanya beberapa jam per minggu sesuai jam mengajar; itu 



pun dalam melayani anak didik terbatas di ruang kelas. Di luar jam mengajar, mereka 

merasa tidak berkewajiban untuk itu. Pelanggaran peraturan tentang anggaran pendidikan 

merupakan contoh kasus lain. Meski UUD 1945 dan UU No 20 Tahun 2003 sudah 

mengamanatkan agar pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran pendidikan 

minimal 20 persen dari APBN dan APBD, ternyata pemerintah pusat melanggar 

peraturan ini, kebanyakan pemerintah daerah pun melakukan hal yang sama. Kasus di 

Kabupaten Kampar, Riau, yang melibatkan bupati dengan ribuan guru dan siswa, tak 

terlepas dari pelanggaran peraturan anggaran pendidikan (Ibnu, 2007). 

Disiplin adalah suatu sikap, tingkah laku atau perbuatan yang sesuai dengan 

peraturan, baik yang tertulis maupun tidak. Kondisi ini perlu dipahami oleh semua guru, 

bahwasanya kedisiplinan kerja tidak hanya mentaati diskripsi formal yang sudah tertulis 

dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, namun lebih dari harus ada tindakan 

ekstra yang melebihi deskripsi peran yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.  

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa ada  banyak perilaku yang  tidak 

terdeskripsi secara  formal  namun seharusnya bisa dilakukan oleh para guru guna 

meningkatkan kedisiplinan kerja, misalnya  memberikan les tambahan bagi siswa yang 

prestasinya di bawah standar, membantu rekan kerja menyelesaikan tugas, kesungguhan 

dalam  mengikuti  rapat-rapat, memberikan saran dan partisipasi aktif.  

Fenomena tentang ketidakdisiplinan guru masih kerap terjadi, seperti diberitakan 

oleh legowo (2008) dua orang guru masing-masing guru laki- laki dari salah satu SMA 

dan guru wanita Taman Kanak-kanak di Boyolali tertangkap aparat kepolisian resort 

Boyolali di salah satu hotel di wilayah Surakarta, guru tersebut mangkir dari pekerjaan 

yang seharusnya memberi pelajaran kepada murid-muridnya.   



 Banyak dijumpai pelanggaran disiplin yang marak dan fenomenal diantaranya PNS 

di kota Solo yang dilaporkan melakukan pelanggaran disiplin, dari kalangan guru 

sebanyak enam orang, dua orang kepala sekolah sekolah menengah umum (SMU), dan 

tiga orang pejabat struktural di lingkungan Dispora. Sebelas orang itu, lima orang di 

antaranya melakukan jenis pelanggaran sedang, seperti tidak memenuhi jam kerja dan 

tidak memberi contoh yang baik kepada bawahan legowo (2008). Pelanggaran disiplin 

lainnya yaitu banyaknya pegawai yang tidak masuk kerja pada pasca libur lebaran. Hal 

ini dianggap melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja karena masalah cuti bersama 

telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara. 

Pelanggaran terhadap ketentuan kerja tersebut merupakan pelanggaran disiplin. Kriteria 

hukuman disiplin, dibagi menjadi penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang berupa 

penundaan gaji berkala untuk paling lama satu tahun. 

Selain itu dari hasil wawancara singkat dengan salah seorang murid SMA Negeri 

di Boyolali juga menegaskan sebagai berikut: 

.......”Ya Guru-guru terlambat biasa mas, kadang-kadang juga ada guru yang 
cuma beri buku untuk dicatat, sampai pelajaran selesai. Pelajaran  kosong juga 
sering, alasannya ada rapat, padahal tidak semua guru mengikuti rapat.  
Deskripsi singkat wawancara di atas menunjukkan contoh kurangnya disiplin 

kerja pada guru yang dapat menyebabkan proses belajar mengajar menjadi terganggu.  

Salah satu determinan dalam pembentukan disiplin kerja yaitu interaksi sosial di 

tempat kerja. Interaksi yang terjalin positif dan berkualitas diharapkan memberikan 

perubahan perilaku yang mengarah pada disiplin kerja guru. Misalnya: guru saling 

menegur atau mengingatkan rekan kerjanya yang tidak mengikuti rapat, antara guru juga 

dapat memberikan saran atau masukan jika ada rekan kerjanya yang sering terlambat, 

tidak pernah memberikan tugas, dan kerap melanggar peraturan lainnya.  



Guru yang memiliki keluwesan dalam pergaulan, suka humor, memiliki 

kemampuan untuk mengorganisir, memiliki kemampuan terhadap tuntutan alam pikiran 

dan perasan anak, memiliki kepekaan terhadap tuntutan keadilan, memiliki kreativitas 

dan rela membantu akan mendapat penilaian positif dari siswa dan guru dianggap mampu 

berinteraksi dengan baik. Begitu besar fungsi interaksi bagi perkembangan siswa, oleh 

karena itu interaksi guru-siswa harus dilakukan secara efektif.  Kesungguhan berinteraksi 

antara guru dan siswa ditandai dengan kualitas interaksi sosial diantara keduanya. Achsin 

(1990) mengemukakan bahwa siswa akan memberikan penilaian positif apabila guru 

memiliki kepribadian seperti cara penerimaan guru atas perilaku siswa, kepercayaan guru 

kepada siswanya, rasa kebersamaan guru dengan siswanya, kecintaan dan penghargaan 

serta penghormatan kepada siswa, hal ini turut menentukan keberhasilan dalam suatu 

proses belajar mengajar. Penilaian positif akan terungkap dalam perasaan senang seperti 

rasa puas, rasa gembira, rasa simpati dan sebagainya. Penilaian positif berpengaruh pada 

minat dan sikap belajar. 

Pada proses pembelajaran menurut Lindgren (Soekanto, 2002) dapat terjadi pola 

interaksi satu arah, dua arah, maupun pola interaksi optimal. Munculnya pola interaksi 

dalam belajar karena ada kesadaran dan kesengajaan melibatkan diri dalam proses 

pengajaran pada siswa dan guru. Guru adalah seorang pendidik yang bergaul setiap hari 

dengan siswanya, interaksi efektifnya sekitar lima jam sehari. Intensitas pergaulan 

tersebut merupakan perangsang bagi siswa maka dengan menciptakan interaksi yang 

berkualitas diharapkan memberikan hasil yang optimal bagi siswa dalam akademisnya 

maupun perkembangan psikisnya. Bisa dikatakan bahwa pola interaksi guru dan murid 

merupakan suatu cara dalam proses kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh guru 



sebagai salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut serta 

dalam pembentukan diri siswa, dengan cara membimbing dan memberi motivasi siswa 

agar bisa mencapai tujuan bersama. 

 Interasi sosial menurut Walgito (2002) merupakan hubungan antar individu 

lainnya dimana individu yang satu mempengaruhi individu yang  lainnya/sebaliknya. 

Interaksi sosial, merupakan kunci dari semua kehidupan seseorang oleh karena tanpa 

interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya tanpa interaksi 

sosial, tak akan mungkin  ada kehidupan bersama. Bertemunya dengan perorangan secara 

badaniah belaka tidak akan menghasilkan  pergaulan hidup dalam kelompok sosial. 

Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-perorangan/kelompok-

kelompok manusia bekerjasama, saling bicara  dan seterusnya untuk mencapai suatu 

tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian, dan sebagainya. 

 Pasaribu (1995) berpendapat bahwa interaksi sosial dapat terjadi bila memenuhi 

dua aspek yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat bersifat 

positif/negatif tergantung dari predisposisi sikap seseorang yang menunjukkan 

kesediaan/penolakan. Kontak sosial dapat juga bersifat primer, yakni apabila individu 

terlihat bertemu langsung (face to face), atau sekunder yang berarti individu yang terlibat 

bertemu melalui media tertentu. Dari aspek-aspek yang berpengaruh dalam interaksi 

sosial ini akan digunakan oleh setiap individu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari 

bahkan individu tersebut tidak bisa terlepas dari itu semua. Begitu pula dengan 

kedisiplinan dalam bekerja kemungkinan dipengaruhi oleh interaksi social yamng terjadi 

di suatu tempat kerja.  



Syah (2003) menyatakan interaksi di lingkungan sekolah disebut interaksi 

edukatif, yaitu interaksi belajar mengajar yang berintikan pada kegiatan motivasi. 

Interaksi edukatif adalah suatu proses hubungan timbal balik yang memiliki tujuan 

tertentu, yakni untuk mendewasakan anak didik agar nantinya dapat berdiri sendiri, dapat 

menemukan dirinya secara utuh. Yamamoto (Dimyati dan Mudjiono, 2006) 

menambahkan bahwa proses pembelajaran yang optimal terjadi apabila siswa yang 

belajar maupun guru yang membelajarkan  memiliki kesadaran dan kesengajaan terlibat 

dalam proses pembelajaran. Kesadaran dan kesengajaan melibatkan diri dalam proses 

pembelajaran pada diri siswa dan guru akan dapat memunculkan berbagai interaksi 

pembelajaran yang mengarah pada displin kerja..   

Pada proses belajar mengajar , kedisiplinan kerja guru mutlak menjadi teladan 

yang konkret bagi anak didiknya, sehingga sosok guru mulai saat ini harus 

mengedepankan kedisiplinan. Padahal, sementara ini  guru sudah terkenal dengan 

karakter "nondisipliner". Misalnya saja datang ke sekolah seringkali  terlambat, masuk 

ruang kelas  mengorupsi waktu, kelas ditinggal dan anak-anak disuruh mencatat. 

Permasalahan yang kerap terjadi dan menjadi fokus penelitian ini adalah bahwasanya 

interaksi sosial di tempat kerja misalnya antara guru dengan kepala sekolah,  guru dengan 

guru,  serta guru dengan siswa, dan masyarakat di lingkungan sekolah belum 

dimanfaatkan atau diberdayakan secara optimal sebagai sarana untuk memperbaiki 

kualitas pribadi guru dan kedisiplinan dalam proses belajar mengajar.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: 

Apakah ada hubungan antara interaksi yang terjadi di tempat kerja dengan disiplin kerja. 

Berpijak pada rumusan masalah tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan 



judul” Hubungan antara interaksi sosial di tempat kerja dengan disiplin kerja pada guru  

SMA di Boyolali. 

 
B.   Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara interaksi sosial ditempat kerja dengan disiplin kerja 

2. Tingkat interaksi sosial pada subjek penelitian 

3. Tingkat disiplin kerja pada subjek penelitian 

4. Peran interaksi sosial ditempat kerja dengan disiplin kerja  

 
C.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Secara praktis, Bagi kepala sekolah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi, wawasan yang luas dan wacana pemikiran dalam 

pengambilan kebijakan mengenai manfaat  interaksi sosial sebagai upaya 

peningkatan disiplin kerja para guru. 

2. Secara praktis, Bagi guru, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang hubungan interaksi sosial dengan disiplin kerja para guru, 

sehingga diharapkan guru mampu meningkatkan disiplin kerjanya dengan di 

dasari nilai-nilai interaksi positif dengan semua siswa, pimpinan atau rekan kerja. 

3. Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan bagi peneliti selanjutnya dan juga 

bagi ilmuwan psikologi, serta pengembangan pada disiplin ilmu psikologi sosial 

industri mengenai hubungan antara interaksi sosial ditempat kerja dengan disiplin 

kerja pada guru. 



 


