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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

Bab ini akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan tinjauan pustaka, 

pengaruh antara variabel bebas (lingkungan kerja, model pembelajaran, dan 

disiplin kerja) dengan variabel terikat (produktivitas kerja guru), penelitian yang 

relevan, kerangka pikir, dan diakhiri dengan hipotesis. Pembahasan secara rinci 

beberapa sub bab tersebut dikemukakan sebagai berikut. 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Produktivitas Kerja Guru Sertifikasi 

1.1 Produktivitas Kerja 

Produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input 

(masukan). Jika produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh 

adanya peningkatan efisiensi (waktu-bahan-tenaga) dan sistem kerja, 

teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga 

kerjanya” (Hasibuan, 2007: 126-127). 

 

Produktivitas (productivity) adalah output barang dan jasa sebuah 

organisasi dibagi dengan input-inputnya. Ini berarti bahwa 

produktivitas dapat dinaikkan, baik dengan menaikkan jumlah output 

dan memakai tingkat input yang sama, atau mengurangi jumlah input 

untuk menghasilkan jumlah output yang tetap (Daft, 2003: 330). 
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Produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan 

peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Peran serta tenaga kerja di 

sini adalah penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif 

(Kussrianto dalam Sutrisno, 2012: 102). 

 

Produktivitas adalah hubungan antara keluaran atau hasil organisasi 

dengan masukan yang diperlukan. Produktivitas dapat dikuantifikasi 

dengan membagi keluaran dengan masukan. Menaikkan produktivitas 

dapat dilakukan dengan memperbaiki rasio produktivitas, dengan 

menghasilkan lebih banyak keluaran atau output yang lebih baik 

dengan tingkat masukan sumber daya tertentu (Blecher dalam 

Wibowo, 2007: 241). 

 

Produktivitas adalah hubungan antara keluaran (barang-barang atau 

jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang). Produktivitas 

adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara hasil 

keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenga kerja, 

sedangkan keluaran diukur dalam ke-satuan fisik, bentuk, dan nilai 

(Sutrisno, 2012: 99). 

 

Produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah 

yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama 

produksi berlangsung (ILO dalam Hasibuan, 2007: 127).  

 

Produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun 

fisik (barang-barang atau jasa) dengan masukan yang sebenarnya. 

Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam 

memproduksi barang-barang atau jasa-jasa (Sinungan, 2003: 12). 

 

Produktivitas adalah sebagai rasio keluaran barang dan jasa dibagi 

masukan atau sumber daya yang dipergunakan untuk memproduksi 
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barang dan jasa tersebut. Produktivitas adalah rasio dari keluaran 

terhadap masukan; merupakan ukuran efisiensi manajer dalam 

menggunakan sumber daya organisasi yang terbatas untuk 

menghasilkan barang dan jasa (Wibowo, 2007: 243-244). 

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, produktivitas adalah hasil yang 

didapat dengan membandingkan antara output yang dikeluarkan 

(keluaran) dengan input yang diterima (masukan) yang digunakan 

untuk menghasilkan suatu nilai, seperti barang ataupun jasa. 

 

Greenberg mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan antara 

totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan 

selama periode tersebut. Produktivitas juga diartikan sebagai. 

1. Perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil. 

2. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang 

dinyatakan dalam satu-satuan (unit) umum (Sinungan, 2003: 12). 

 

Dewan Produktivitas Nasional 1983 yang dimuat dalam Produktivitas 

dan Manajemen suntingan J.Ravianto, mengemukakan pengukuran 

produktivitas sebagai berikut: 

Tenaga kerja =
Hasil Sebenarnya

Total Hari Kerja Sebenarnya
 

Keterangan: 

1. Hasil sebenarnya adalah hasil aktual per periode tertentu. 

2. Total hari kerja sebenarnya adalah  hasil perkalian antara jumlah 

karyawan pada suatu periode tertentu dengan hari kerja aktif dalam 

periode yang bersangkutan (Hasibuan, 2007: 128). 

Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan: 

“Produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan 

serta mengutarakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber-sumber 

dalam memproduksi suatu barang/jasa.” 
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Pengertian produktivitas dapat dikelompokkan menjadi tiga, antara 

lain. 

1. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain ialah 

rasio daripada apa yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan 

peralatan produksi yang dipergunakan (input). 

2. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik 

daripada kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. 

3. Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari tiga 

faktor esensial yakni: investasi termasuk penggunaan pengetahuan 

dan teknologi serta riset; manajemen; dan tenaga kerja (Sinungan, 

2003: 16).   

Berdasarkan uraian di atas, pengertian produktivitas mencakup:  

(1) perbandingan antara output dan input, (2) perbedaan antara 

kumpulan pengeluaran dan  masukan, (3) sikap mental yang selalu 

lebih baik dari hari ke hari, dan (4) interaksi terpadu antara investasi, 

manajemen, dan tenaga kerja. 

 

Menurut Hicks, hubungan produktivitas ditunjukkan oleh persamaan 

berikut:  

 P = f (M) ± + f (D) E 
I
 … + f (N) 

Maksudnya adalah: produktivitas merupakan sebuah fungsi dari 

motivasi ditambah disiplin ditambah sejumlah faktor-faktor lain, yang 

mungkin terdapat dalam situasi-situasi khusus (Winardi, 2000: 126). 

 

 

Doktrin pada Konferensi Oslo, 1984, tercantum definisi umum 

produktivitas, yaitu: 

“Is a universal concept aimed at providing more and more of goods 

and services for more and more people with less consumption of real 

resources. Relies upon and interdisciplinary approach for the effective 

formulation of objectives, developmentof plans, and applications of 

productive practices to utilize resources efficiently, while maintaining 

high quality. Involves integrated application of human efforts and skill, 

capital, technology, management, information, energy, and other 
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resources to bring about sustained improvements and betterment of the 

standards of living for all, through a total productivity concept. 

Differs necessary from nation, each having inherent and potential 

strengths and weaknesses and each with disperate short term and long 

term needs and aspirations, but sharing commonalities of industrial 

applications, as well as those in education, public services, utilities 

and communications, and is more than science, technology, and 

management techniques, being also a philosophy and an attitude of 

mind that rests on the strong motivation of people to constantly strive 

towards a better quality of live”  

  

“Produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang 

bertujuan untuk menyediakan lebih banyak manusia, dengan 

menggunakan sumber-sumber riil yang makin sedikit. Produktivitas 

adalah suatu pendekatan interdisipliner untuk menentukan tujuan yang 

efektif, pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara yang 

produktivitas untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien, dan 

tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Produktivitas 

mengikutsertakan pendayagunaan secara terpadu sumber daya manusia 

dan keterampilan, modal, teknologi, manjemen, informasi, energi, dan 

sumber-sumber lain menuju kepada pengembangan dan peningkatan 

standar hidup untuk seluruh masyarakat, melalui konsep prooduktivitas 

semesta/total. 

Pengertian produktivitas dapat berbeda untuk tiap negara tergantung 

pada potensi dan kelemahan yang ada, serta perbedaan aspirasi jangka 

pendek dan jangka panjang, tetapi mempunyai kesamaan pada aplikasi 

di bidang industri, pendidikan, jasa-jasa pelayanan dan sarana 

masyarakat, komunikasi dan informasi. Produktivitas mempunyai 

pengertian lebih luas dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik 

manajemen, yaitu sebagai suatu philosopi dan sikap mental yang 

timbul dari motivasi yang kuat dari masyarakat, yang secara terus-

menerus berusaha meningkatkan kualitas kehidupan (Sinungan, 2003: 

17-18). 

 

 

Produktivitas kerja terdiri dari tiga aspek yaitu. 

1. Produktivitas adalah keluaran fisik per unit dari usaha produktif. 

2. Produktivitas merupakan tingkat keefektifan dari manajemen 

industri di dalam penggunaan fasilitas-fasilitas untuk produksi. 

3. Produktivitas adalah keefektifan dari penggunaan tenaga kerja dan 

peralatan (Sutrisno 2012: 102).   

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa produktifitas 

kerja adalah rasio dari hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. 
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Produktivitas kerja merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu 

mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan 

bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini 

daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini (Tohardi 

dalam Sutrisno, 2012: 99). 

Berdasarkan uraian di atas, produktivitas kerja merupakan suatu sikap 

yang selalu berusaha menampilkan yang terbaik dari hari ke hari atau 

ada perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. 

 

Pengertian produktif menurut Tabrani Rusyan Wasmin (2008) adalah. 

1. Suatu rasio dari apa yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan 

hasil kinerja (input). 

2. Suatu sikap mental yang mempunyai pandangan bahwa mutu 

kehidupan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok 

lebih baik dari hari ini. 

3. Interaksi terpadu secara sesuai dari tiga faktor esensial, yaitu 

investor yang meliputi pengguna pengetahuan, teknologi dan riset 

dengan manajemen dan tenaga kerja. 

4. Suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan menyediakan 

lebih banyak barang dan jasa dengan menggunakan sumber-sumber 

riil yang semakin sedikit. 

5. Suatu pendekatan interdisipliner untuk menentukan tujuan yang 

efektif dari perbuatan, rencana, aplikasi dan penggunaan cara yang 

tetap menjadi adanya kualitas yang tinggi.  

Menurut Wasmin, kriteria individu-individu yang berorientasi pada 

kerja sebagai berikut. 

1. Kemampuan intelektual, kapasitas berfikir logis, praktis dan 

analisis dan sesuai dengan konsep begitu juga halnya kemampuan 

dalam menggunakan dirinya dengan jelas.  

2. Ketegasan, menganalisa kemungkinan dan memiliki fikiran secara 

logis, praktis dan memiliki pilihan yang pasti secara cepat atau 

singkat, cepat tanggap, memiliki perencanaan karir yang praktis. 

3. Semangat/antusiasme, kapasitas untuk bekerja secara aktif tanpa 

mengenal lelah. Hal ini merupakan kecenderungan untuk 

mengungkapkan perilaku postif emosi dan semangat. 
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4. Berorientasi pada hasil, keinginan instrinsik dan memiliki 

komitmen untuk mencapai hasil dan menyelesaikan apa yang telah 

dimulai olehnya. 

5. Kedewasaan, sikap dan perilaku yang pantas. Suatu kemampuan 

dalam melatih kontrol emosi dan disiplin diri. 

6. Assertif, suatu kemampuan untuk mengambil alih tanggung jawab. 

7. Keterampilan interpersonal, bersahabat, cepat tanggap dan 

menekankan setiap orang untuk memberi tanggapan. Suatu 

kecenderungan untuk memperhatikan dan menunjukkan perhatian, 

pemahaman dan memperdulikan perasaan orang lain. 

8. Keterbukaan, kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dan 

perasaan secara jujur, apa adanya dan bersikap langsung. 

9. Keinginan, suatu kemampuan untuk melakukan usaha-usaha yang 

rumit secara objektif dan singkat, menilai suatu peristiwa atau 

seseorang secara kritis. 

10. Proaktif, kemampuan untuk melakukan inisiatif sendiri, 

mengantisipasi permasalahan dan menerima tanggung jawab dalam 

melaksanakan sesuatu pekerjaan. 

11. Pemberdayaan kemampuan, kemampuan untuk mempercayai dan 

memberikan harapan, petunjuk-petunjuk dan kewenangan kepada 

yang lainnya untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-

masing. 

12. Teknis pengetahuan, keterampilan, keputusan, dan tanggung 

jawab. 

 

Berdasarkan pengertian produktif di atas, maka guru harus 

mengikutsertakan pendayagunaan secara terpadu sumber daya manusia 

dan keterampilan, barang, modal dan teknologi, manajememen, 

informasi, energi dan sumber-sumber lain menuju pada perkembangan 

dan peningkatan standar hidup untuk seluruh masyarakat. Guru yang 

produktif akan mampu menggunakan dan memanfaatkan bahan-bahan, 

sumber, waktu, tenaga, uang, dan faktor-faktor lain yang mendukung 

terlaksananya proses kinerja yang efektif dan efisien sehingga 

mendapatkan hasil yang baik (Wasmin dalam Wahyudi, 2012: 92-94). 

 

Adapun ciri-ciri guru yang produktif adalah. 

1. Menyusun kerangka atau rancangan kerja sebelum melaksanakan 

tugas. 

2. Mampu bekerja secara efektif dan efisien. 

3. Mampu melihat hasil kerja yang produktif dan tidak produktif 

(Wahyudi, 2012: 94). 
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Berdasarkan beberapa uraian di atas, produktivitas kerja adalah 

kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu hasil (nilai) dengan 

membandingkan antara keluaran dengan masukan dengan 

memperhatikan unsur keefektifan dan keefisienan dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. Produktivitas yang dimaksud dalam penelitian 

ini ialah produktivitas kerja guru sertifikasi. Produktivitas kerja guru 

sertifikasi adalah keefektifan kerja guru yang telah bersertifikat dalam 

memenuhi beban jam mengajar dengan memanfaatkan berbagai 

sumber yang efisien dan mempunyai mental untuk selalu mengadakan 

perbaikan dan peningkatan dalam proses belajar mengajar. 

 

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang 

berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun faktor lain, 

seperti tingkat pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap dan etika 

kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan 

sosial, lingkungan kerja, iklim kerja, teknologi, sarana produksi, 

manajemen, dan prestasi (Ravianto dalam Sutrisno, 2012: 102). 

 

Menurut  Simanjuntak dalam Sutrisno (2012: 103), ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, yaitu. 

1. Pelatihan 

Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan 

cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja. 

2. Mental dan kemampuan fisik karyawan 

Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat 

penting untuk menjadi perhatian bagi organisasi, sebab keadaan 

fisik dan mental karyawan mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan produktivitas kerja karayawan. 

3. Hubungan antara atasan dan bawahan 

Hubungan antara atasan dan bawahan akan mempengaruhi 

kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan atasan 

terhadap bawahan, sejauh mana bawahan diikutsertakan dalam 

penentuan tujuan. Sikap yang salin-menjalin telah mampu 

meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja. 
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Tiffin dan Cormik, mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja dapat disimpulkan menjadi dua 

golongan, yaitu.   

1. Faktor yang ada pada diri individu, yaitu umur, temperamen, 

kedaaan fisik individu, kelelahan, dan motivasi. 

2. Faktor yang ada di luar individu, yaitu kondisi fisik seperti suara, 

penerangan, waktu istirahat, lama kerja, upah, bentuk organisasi, 

lingkungan sosial, dan keluarga (Sutrisno, 2012: 103-104).  

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja seorang guru adalah faktor yang ada pada diri guru 

tersebut maupun yang ada di luar guru tersebut, antara lain tingkat 

pendidikan, keterampilan mengajar seperti penggunaan model 

pembelajaran, disiplin kerja, sikap dan etika kerja, motivasi kerja, gizi 

dan kesehatan, tingkat penghasilan dan kompensasi, jaminan sosial, 

lingkungan kerja, iklim kerja, teknologi, sarana dan prasarana kegiatan 

pembelajaran, manajemen sekolah, prestasi kerja, pelatihan kerja, 

mental dan kemampuan fisik, serta hubungan kerja antara kepala 

sekolah dan guru. 

 

b. Indikator Produktivitas 

Menurut Sutrisno, untuk mengukur produktivitas kerja diperlukan 

suatu indikator, sebagai berikut. 

1. Kemampuan 

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan 

seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang 

dimilki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. 

2. Meningkatkan hasil yang dicapai. 

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan 

salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan 

maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut.  
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3. Semangat kerja 

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator 

ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu 

hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya. 

4. Pengembangan diri 

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan 

kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat 

tantangan dan harapan apa yang akan dihadapi.  

5. Mutu 

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang 

telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat 

menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. 

6. Efisiensi 

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber 

daya yang digunakan.  Masukan dan keluaran merupakan aspek 

produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan 

bagi karyawan (Sutrisno, 2012: 104-105). 

 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengukur produktivitas kerja 

seorang pegawai atau karyawan dibutuhkan adanya suatu indikator. 

Indikator tersebut berguna dalam pencapaian pengukuran produktivitas 

kerja. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas 

kerja tersebut antara lain kemampuan untuk melaksanakan tugas, 

meningkatkan hasil yang dicapai, adanya semangat kerja untuk lebih 

baik dari sebelumnya, senantiasa melakukan pengembangan diri,  

meningkatkan mutu hasil pekerjaan, dan keefisiensian antara hasil 

yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan.  

 

1.2 Guru Sertifikasi   

Sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk 

memberikan jaminan tertulis bahwa sesuatu produk, proses, atau jasa 

telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Nataamijaya, 2004). 

Sertifikasi guru adalah prosedur yang digunakan oleh pihak yang 

berwenang untuk memberikan jaminan tertulis bahwa seseorang telah 

memenuhi persyaratan kompetensi sebagai guru (Mulyasa, 2007: 34). 



24 

 

Sertifikasi guru adalah suatu bukti pengakuan sebagai tenaga 

profesional yang telah dimiliki oleh seorang pendidik dalam 

melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, 

setelah yang bersangkutan memenuhi uji kompetensi yang dilakukan 

oleh lembaga setifikasi (Wahyudi, 2012: 133). 

 

“Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews 

a teacher candidate’s credentials and provides him or her a license to 

teach.’ Dalam hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk 

menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan 

kewenangan untuk mengajar (NCES dalam Mulyasa, 2007: 34). 

 

Sertifikasi menurut UUGD pasal 11 adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik untuk guru dan dosen. Adapun pelaksanaan sertifikasi 

tersebut diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program 

pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh 

pemerintah, dan sertifikat pendidik dilaksanakan secara objektif, 

transparan, dan akuntabel. Jadi sertifikasi adalah pembuktian bahwa 

seorang guru telah memenuhi persyaratan yang ditentukan perundang-

undangan (Wahyudi, 2012: 131-132). 

 

 

 

Istilah sertifikasi dapat diartikan sebagai surat keterangan (sertifikat) 

dari lembaga berwenang yang diberikan kepada profesi, dan sekaligus 

sebagai pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk 

melaksanakan tugas (Wahyudi, 2012: 131). 

 

Berdasarkan beberapa uraian  di atas, guru sertifikasi adalah seorang 

guru yang mendapat sertifikat pendidik dan pengakuan bahwa guru 
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tersebut telah memiliki kompetensi sebagai guru profesional untuk 

melaksanakan profesi kependidikannya pada instansi pendidikan 

tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan atau lembaga sertifikasi 

setelah guru yang bersangkutan lulus uji kompetensi. 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses 

pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan 

sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang 

diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. 

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan 

sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah 

memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada 

satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang 

diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi 

guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk 

mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan 

pemberian sertifikat pendidik (Mulyasa, 2007: 33-34).   

 

Sertifikasi merupakan pengakuan terhadap profesi pendidik sekaligus 

pemberian ijin untuk mengadakan praktik mendidik. Apabila 

dihubungkan dengan profesi guru maka sertifikasi dapat diartikan 

sebagai surat bukti kemampuan mengajar yang menunjukkan bahwa 

pemegangnya memiliki kompetensi mengajar dalam mata pelajaran, 

jenjang dan bentuk pendidikan tertentu. Sertifikasi pada dasarnya 

mengacu pada sebuah pemberian pengakuan terhadap suatu profesi 

tertentu sebagai bukti kelayakan yang bersangkutan untuk melakukan 

praktik profesinya (Wahyudi, 2012: 132-133). 

Berdasarkan uraian di atas, sertifikasi guru adalah surat bukti 

pengakuan kemampuan mengajar yang diberikan kepada guru oleh 

lembaga sertifikasi yang digunakan untuk melakukan praktek mengajar 

sebagai guru profesional.  
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a. Tujuan Sertifikasi 

Wibowo, mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal 

sebagai berikut. 

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. 

2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, 

sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan. 

3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, 

dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk 

melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. 

4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

5. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan 

tenaga kependidikan (Mulyasa, 2007: 35) 

 

Kementerian Pendidikan Nasional mengungkapkan bahwa tujuan 

sertifikasi guru adalah. 

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai 

agen pembelajaran. 

2. Meningkatkan profesionalisme guru. 

3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan. 

4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional (Wahyudi, 

2012: 134). 

 

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, tujuan diadakannya sertifikasi 

antara lain: (1) sebagai penentu kelayakan guru dalam mengajar, (2) 

melindungi dan meningkatkan profesi pendidik, (3) melindungi 

lembaga pendidikan serta meningkatkan hasil dari proses pendidikan, 

(4) melindungi dan membangun citra masyarakat terhadap tenaga 

pendidik dan (5) mewujudkan tujuan pendidikan nasional.   

 

b. Manfaat Sertifikasi 

Wibowo mengemukakan bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga 

kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut. 

1. Pengawasan Mutu 

(1) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan 

seperangkat kompetensi yang bersifat unik. 
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(2) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk 

mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan. 

(3) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada 

waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir 

selanjutnya. 

(4) Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih 

bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai 

peningkatan profesionalisme. 

 

2. Penjaminan Mutu  

(1) adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi 

terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat 

dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi 

beserta anggotanya. Dengan demikian, pihak berkepentingan 

khususnya para pelanggan/pengguna akan menghargai organisasi 

profesi dan sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan 

jaminan atau melindungi para pelanggan/pengguna. 

(2) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi pelanggan/ 

pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang 

keahlian dan keterampilan tertentu (Mulyasa, 2007: 35-36). 

 

Manfaat sertifikasi pendidik dan kependidikan yaitu untuk pengawasan 

dan penjaminan mutu tenaga kependidikan dalam rangka 

pengembangan kompetensi, pengembangan karir tenaga kependidikan 

secara berkelanjutan dan peningkatan program pelatihan yang lebih 

bermutu (Wahyudi, 2012: 134). 

 

Jalal (2001: 221-225); dan Tilaar (2003: 382-391), mengungkapkan 

bahwa proses sertifikasi guru menuju profesionalisasi pelaksanaan 

tugas dan fungsinya harus dibarengi dengan kenaikan kesejahteraan 

guru,  sistem rekrutmen guru, pembinaan, dan peningkatan karir guru. 

1. Kesejahteraan guru dapat diukur dari gaji dan insentif yang 

diperoleh. Kenaikan gaji dilakukan bersamaan dengan perbaikan 

pada aspek-aspek kesejahteraan lain yaitu prosedur kenaikan 

pangkat, jaminan rasa aman, kondisi kerja, kepastian karir, 

penghargaan terhadap tugas atau peran keguruan. 

2. Tunjangan fungsional yang merupakan insentif bagi guru 

sebaiknya diberikan dengan mempertimbangkan: (1) kesulitan 

tempat bertugas, (2) kemampuan, keterampilan, dan kreativitas 

guru, (3) fungsi, tugas, dan peranan guru di sekolah, (4) prestasi 
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guru dalam mengajar, menyiapkan bahan ajar, menulis, meneliti, 

dan membimbing serta berhubungan dengan stakeholder. 

3. Sistem rekrutmen guru dan penempatannya memerlukan kebijakan 

yang tepat mengingat banyak calon guru yang sering memilih 

tugas di tempat yang diingininya. 

4. Pendidikan dan pembinaan tenaga guru dapat ditempuh melalui 

tiga cara, yaitu pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan, 

dan pendidikan akta mengajar (Mulyasa, 2007: 36-37). 

 

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, manfaat dari diadakannya 

sertifikasi adalah untuk pengawasan dan penjaminan mutu tenaga 

kependidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, 

serta sebagai peningkatan terhadap kesejahteraan dan karir para guru. 

 

2. Lingkungan Kerja 

Lingkungan (environment) adalah semua kondisi dalam dunia ini yang 

dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, 

perkembangan, atau life process kita kecuali gen-gen. Bahkan gen-gen 

dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (to provide 

environment) bagi gen yang lain ( Sartain dalam Purwanto, 2004: 72).  

 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan (Nitisemito, 2000: 109). 

 

Berdasarkan uraian di atas, lingkungan kerja adalah kondisi atau keadaan 

yang ada disekitar pekerja selama melakukan aktifitas yang dapat 

mempengaruhi kinerjanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik secara 
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langsung maupun tidak langsung dan merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam menunjang produktivitas kerja.  

 

 

Tingkat produktivitas pegawai yang tinggi merupakan harapan semua 

organisasi atau perusahaan, dan lingkungan kantor yang sesuai akan 

mendukung tercapainya tujuan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sterk (2005) menemukan bahwa 83% pegawai sangat mengharapkan 

adanya pencahayaan yang tepat, area kerja yang sesuai, serta temperatur 

udara yang nyaman. Harapan tersebut diikuti dengan ruang penyimpanan 

dokumen atau arsip yang nyaman, ruang kerja yang bersifat personal 

hingga pengaturan kabel yang digunakan dalam ruang kantor (Sukoco, 

2007: 207).  

 

Faktor –faktor yang termasuk dalam lingkungan kerja serta besar 

pengaruhnya terhadap semangat dan kegairahan kerja antara lain: 

pewarnaan, kebersihan, pertukaran udara, penerangan, musik, keamanan, 

dan kebisingan (Nitisemito, 2000: 110). 

 

Lingkungan kerja yang harmonis, selain dipengaruhi faktor intern 

perusahaan, juga dipengaruhi faktor luar perusahaan. Faktor intern 

misalnya kebijakan yang diambil manajemen puncak, tenaga kerja 

struktural, dan sebagainya. Sedangkan faktor ekstern, misalnya kondisi 

politik bangsa, kebijakan pemerintah yang menyangkut dunia usaha, 

masyarakat sekitar, dan sebagainya (Sastrohadiwiryo, 2003: 177). 

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, lingkungan kerja harmonis yang 

mendukung tingkat produktivitas kerja pegawai antara lain; area kerja 

yang sesuai, kebersihan dan ketenangan, pewarnaan dan pencahayaan 

yang tepat, temperatur udara yang nyaman, tempat penyimpanan arsip atau 

dokumen yang aman, kebijakan yang diambil atasan, tenaga kerja yang 
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terstruktur, termasuk kebijakan pemerintah serta keadaan masyarakat 

sekitar. 

 

Sartain membagi lingkungan menjadi tiga bagian sebagai berikut. 

1. Lingkungan alam atau luar, ialah segala sesuatu yang ada dalam dunia 

ini yang bukan manusia, seperti rumah, tumbuh-tumbuhan, air, iklim, 

dan hewan. 

2. Lingkungan dalam, ialah segala sesuatu yang telah termasuk ke dalam 

diri kita, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan  fisik kita. 

3. Lingkungan sosial, ialah semua orang atau manusia lain yang 

mempengaruhi kita (Purwanto, 2004: 72-73). 

Berdasarkan uraian di atas, lingkungan terbagi dalam tiga bagian yaitu: (1) 

lingkungan alam atau luar seperti; rumah, tumbuhan, air, iklim, dan 

hewan, (2) lingkungan dalam yang ada dalam diri manusia, dan (3) 

lingkungan sosial yang mencakup manusia lain yang mempengaruhi. 

 

Wursanto menjelaskan bahwa yang termasuk sebagai faktor lingkungan 

misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomis, dan teknologis. Termasuk 

dalam unsur lingkungan antara lain. 

1. Kondisi atau situasi yang secara langsung maupun  secara tidak 

langsung berpengaruh terhadap daya gerak dan kehidupan organisasi, 

karena kondisi atau situasi akan selalu mengalami perubahan. 

2. Tempat atau lokasi, sangat erat hubungannya dengan masalah 

komunikasi dan transportasi yang harus dilakukan oleh organisasi. 

3. Wilayah operasi yang dijadikan sasaran kegiatan organisasi. Wilayah 

operasi dibedakan menjadi: 

a. Wilayah kegiatan, menyangkut jenis kegiatan atau macam kegiatan 

apa saja yang boleh dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi. 

b. Wilayah jangkauan, atau wilayah geografis atau wilayah teritorial, 

menyangkut wilayah atau daerah operasi organisasi. 

c. Wilayah personil, menyangkut semua pihak (orang-orang, badan-

badan) yang mempunyai hubungan dan kepentingan dengan 

organisasi. 

d. Wilayah kewenangan atau kekuasaan, menyangkut semua urusan, 

persoalan, kewajiban, tugas, tanggungjawab dan kebijaksanaan 

yang harus dilakukan dalam batas-batas tertentu yang tidak boleh 

dilampaui sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku (Wursanto, 2005: 56).  

 

 

 

Menurut Wursanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

pembentukan perilaku yang berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja 

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu. 

1. Kondisi lingkungan kerja yang menyangkut segi fisik 

Kondisi lingkungan kerja yang menyangkut segi fisik adalah segala 

sesuatu yang menyangkut segi fisik dari lingkungan kerja, yang antara 

lain meliputi: 

1) Keadaaan bangunan, gedung atau tempat kerja yang menarik dan 

menjamin keselamatan kerja para pegawai. Termasuk di dalamnya 

ruang kerja yang nyaman dan mampu memberikan ruang gerak 

yang cukup bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya, serta 

mengatur ventilasi yang baik sehingga para pegawai merasa betah 

kerja. 

2) Tersedianya beberapa fasilitas, seperti: 

a) Peralatan kerja yang cukup memadai sesuai dengan jenis 

pekerjaan masing-masing pegawai. 

b) Tersedianya tempat-tempat rekreasi, tempat istirahat, tempat 

olahraga berikut kelengkapannya, kantin atau kafetaria, tempat 

ibadah, tempat pertemuan, dan sebagainya. 

c) Tersedianya sarana transportasi khusus antar-jemput pegawai. 

3) Letak gedung atau tempat kerja yang srategis sehingga mudah 

dijangkau dari segala penjuru dengan kendaraan umum. Dengan 

memberikan berbagai fasilitas seperti tersebut di atas diharapkan 

para pegawai akan berperilaku sesuai dengan perilaku yang 

dikehendaki organisasi yang pada akhirnya dapat memberikan 

dorongan untuk bekerja dengan semangat, disiplin, dan loyalitas 

yang tinggi. 

 

2. Kondisi lingkungan kerja yang menyangkut segi psikis 

Kondisi lingkungan kerja yang menyangkut segi psikis adalah segala 

sesuatu yang menyangkut segi psikis dari lingkungan kerja, antara lain 

meliputi: 

1) Adanya perasaan aman dari para pegawai dalam menjalankan 

tugasnya, yang meliputi: 

a) Rasa aman dari bahaya yang mungkin timbul pada saat 

menjalankan tugas. 

b) Merasa aman dari pemutusan hubungan kerja yang sewenang-

wenang (secara tidak adil). 

c) Merasa aman dari segala macam bentuk tuduhan sebagai akibat 

dari saling curiga-mencurigai di antara  para pegawai. 
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2) Adanya loyalitas yang bersifat dua dimensi, yaitu vertikal dan 

horisontal. 

a) Loyalitas yang bersifat vertikal, yaitu loyalitas antara pimpinan 

dengan bawahan, dan loyalitas antara bawahan dengan 

pimpinan.  

b) Loyalitas yang bersifat horisontal, adalah loyalitas antara 

pimpinan dengan pimpinan yang setingkat, antara bawahan 

dengan bawahan, atau antar-pegawai yang setingkat. 

3) Adanya perasaan puas di kalangan pegawai. Perasaan puas ini akan 

terwujud apabila pegawai merasa bahwa kebutuhannya dapat 

terpenuhi, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan sosial, lebih-

lebih kebutuhan yang bersifat psikologis (Wursanto, 2005: 287-

289).   

 

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur lingkungan kerja terdiri dari: 

(1) kondisi atau situasi, yang menyangkut segi fisik maupun segi psikis, 

(2) tempat atau lokasi, yang berhubungan dengan komunikasi dan 

transportasi, dan (3) wilayah operasi, yang mencakup wilayah kegiatan, 

wilayah jangkauan, wilayah personil, dan wilayah kewenangan/kekuasaan. 

 

3. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-

perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, 

kurikulum, dan lain-lain. Selanjutnya, Joyce menyatakan bahwa setiap 

model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran 

untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai (Joyce dalam Trianto, 2009: 22). 

 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), 

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di 

kelas atau yang lain (Joyce & Weil dalam Rusman, 2012: 133). 
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Model pembelajaran adalah: “Kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

aktivitas belajar mengajar.” Dengan demikian, aktivitas pembelajaran 

benar-benar merupakan kegiatan bertujuan yang tertata secara sistematis. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak 

bahwa model pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru 

untuk mengajar (Soekamto dalam Trianto, 2009: 22). 

 

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari 

awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, 

model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan 

suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran (Komalasari, 2011: 

57). 

 

Arends dalam Trianto (2009: 22) menyatakan, “The term teaching model 

refers a particular approach to instruction that includes its goals, syntax, 

environment, and management system.” Istilah model pengajaran 

mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk 

tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. 

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, model pembelajaran adalah pola 

interaksi antara siswa dengan guru di dalam kelas berupa prosedur yang 

sistematis menyangkut pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar di kelas untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

 



34 

 

Menurut Rusman, model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. 

2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 

3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar 

di kelas. 

4. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-

langkah pembelajaran (syntax); (2) adanya prinsip-prinsip reaksi; (3) 

sistem sosial; (4) sistem pendukung, keempat bagian tersebut 

merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model 

pembelajaran 

5. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak 

tersebut meliputi: (1) dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang 

dapat diukur; (2) dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. 

6. Membuat persiapan mengajar dengan pedoman model pembelajaran 

yang dipilihnya (Rusman, 2012: 136). 

 

 

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada 

strategi, metode atau prosedur. Model pengajaran mempunyai empat ciri 

khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri 

tersebut ialah. 

1. Rasional teoretis logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya; 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai); 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil; dan 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 

dapat tercapai (Kardi dan Nur, 2000: 9). 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri dari suatu model pembelajaran antara 

lain: (1) berdasarkan teori belajar dari para ahli dan dapat dijadikan 

pedoman, (2) landasan mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

(3) memiliki bagian-bagian yang merupakan pedoman bagi para guru, dan 

(4) memberikan dampak berupa hasil belajar yang dapat diukur.  

 

Arends dalam Trianto (2009: 25), menyeleksi enam model pengajaran 

yang sering dan praktis digunakan guru dalam mengajar, yaitu: presentasi, 

pengajaran langsung, pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif, 

pengajaran berdasarkan masalah, dan diskusi kelas. Arends dan pakar 
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model pembelajaran yang lain berpendapat, bahwa tidak ada satu model 

pembelajaran yang paling baik di antara yang lainnya, karena masing-

masing model pembelajaran dapat dirasakan baik, apabila telah 

diujicobakan untuk mengajarkan materi pelajaran tertentu. Oleh karena itu, 

dari beberapa model pembelajaran yang ada perlu kiranya diseleksi model 

pembelajaran yang mana yang paling baik untuk mengajarkan suatu materi  

tertentu. 

 

Menurut Trianto, selain model tersebut di atas dalam melaksanakan 

pembelajaran berbasis kompetensi, dikembangkan pula model 

pembelajaran seperti learning strategis (strategi-strategi belajar), 

pembelajaran berbasis inkuiri, active learning, quantum learning, dan 

masih banyak lagi model-model lain yang semuanya dapat digunakan 

untuk memperkarya pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi di 

kelas (Trianto, 2009: 26). 

 

Berdasarkan uraian di atas, beberapa jenis model pembelajaran yang dapat 

digunakan antara lain, model pembelajaran berbasis kompetensi, model 

pembelajaran learning strategis, pembelajaran berbasis inkuiri, active 

learning, quantum learning, presentasi, pengajaran langsung, pengajaran 

konsep, pembelajaran kooperatif, pengajaran berdasarkan masalah, diskusi 

kelas, dan masih banyak lainnya.  

 

4. Disiplin Kerja  

4.1 Disiplin 

Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-

standar organisasional (Handoko, 2010: 208). Theo Haiman (1982, 

p.326) mengatakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tertib, 

dengan anggota organisasi yang berperilaku sepantasnya dan 

memandang peraturan-peraturan organisasi sebagai perilaku yang 

dapat diterima. Disiplin dikatakan baik apabila karyawan/anggota 
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organisasi secara umum mengikuti aturan-aturan organisasi, dan 

dikatakan buruk apabila tidak mengikuti atau melanggar aturan-aturan 

tersebut (Nawawi, 2003: 330-331). 

 

Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di 

sekitarnya (Singodimedjo dalam Sutrisno, 2012: 86). 

 

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan ketertiban. Berdasarkan nilai-nilai 

tersebut berarti disiplin merupakan dasar pengembangan hati nurani 

yang merupakan salah satu faktor penting dalam memelihara emosi 

seorang karyawan/anggota organisasi (Prijodarminta dalam Nawawi, 

2003: 331). 

 

 

Disiplin mempunyai dua pengertian. Arti yang pertama, melibatkan 

belajar atau mencetak perilaku dengan menerapkan imbalan atau 

hukuman. Arti kedua lebih sempit lagi, yaitu disiplin ini hanya 

bertalian dengan tindakan hukuman terhadap pelaku kesalahan (Beach 

dalam Sutrisno, 2012: 87).  

 

Disiplin adalah tindakan atau perilaku manajemen yang menuntut 

pemenuhan kebutuhan akan standar organisasi. Sedang The Liang Gie 

di dalam Imron (1995, h. 182) mengatakan bahwa disiplin adalah suatu 

keadaan tertib di mana orang yang tergabung disiplin organisasi 

tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan senang hati 

(Werther dan Davis dalam Nawawi, 2003: 331). 
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Disiplin dapat pula diartikan sebagai pengendalian diri agar tidak 

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan falsafah dan moral 

pancasila. Disiplin Nasional adalah suatu kondisi yang merupakan 

perwujudan sikap mental dan dan perilaku suatu bangsa ditinjau dari 

aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan, peraturan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sinungan, 2003: 146-147). 

 

Disiplin adalah suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh 

karyawan dan menyebabkan karyawan dapat menyesuaikan diri 

dengan sukarela pada keputusan, peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari 

pekerjaan dan perilaku (Latainer dalam Sutrisno, 2012: 87). 

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, disiplin adalah sikap mental yang 

tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok 

atau masyarakat yang berupa ketaatan terhadap peraturan-peraturan 

atau ketentuan  yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau etika, 

norma, dan kaidah yang berlaku dalam suatu masyarakat untuk 

pencapaian suatu tujuan tertentu.  

 

Disiplin mempunyai pengertian yang berbeda-beda dan dari berbagai 

pengertian itu, Sinungan (2003: 146) merumuskan beberapa hal 

sebagai berikut. 

1. Kata disiplin (terminologis) berasal dari kata latin: disciplina yang 

berarti pengajaran, latihan, dan sebagainya (berawal dari kata 

discipulus yaitu seseorang yang belajar). Jadi secara etimologis ada 

hubungan pengertian antara discipline dengan disciple (Inggris) 

yang berarti murid, pengikut yang setia, ajaran atau aliran 

2. Latihan yang mengembangkan pengendalian diri, watak, atau 

ketertiban dan efisiensi. 

3. Kepatuhan atau ketaatan (obedience) terhadap ketentuan dan 

peraturan pemerintah atau etik, norma dan kaidah yang berlaku 

dalam masyarakat. 

4. Penghukuman (punishment) yang dilakukan melalui koreksi dan 

latihan untuk mencapai perilaku yang dikendalikan. 
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Berdasarkan uraian di atas, pengertian disiplin mencakup: (1) latihan 

dalam pengendalian diri dan watak, (2) kepatuhan dan ketaatan 

terhadap peraturan, dan (3) koreksi untuk mencapai perilaku yang 

diinginkan. 

 

4.2 Disiplin Kerja 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Rivai, 

2006: 444). 

 

Disiplin kerja adalah kondisi organisasi atau iklim kerja yang sangat 

penting dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi, tanpa 

disiplin kerja akan sulit mewujudkan efektivitas dan efisiensi kerja, 

sehingga akan sulit dalm mencapi tujuan organisasi secara maksimal 

(Nawawi, 2003: 330). 

 

Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, 

menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang 

berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup 

menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya 
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apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya 

(Sastrohadiwiryo, 2003: 291). 

 

Disiplin pegawai adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan 

peraturan, prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik 

tertulis maupun yang tidak tertulis (Sutrisno, 2012: 89). 

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, disiplin kerja adalah suatu sikap, 

tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan baik tertulis 

maupun tidak tertulis dan menghormati, menghargai, patuh serta taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan bersedia menerima 

sanksi apabila melanggar peraturan yang telah ditentukan  demi 

menciptakan suatu kedisiplinan kerja yang tinggi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai menurut 

Singodimedjo adalah. 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi. 

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 

5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. 

6. Ada tidaknya perhatian kepada karyawan. 

7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya 

disiplin (Sutrisno, 2012: 89). 

 

Secara umum menurut Sutrisno (2012: 93), tinggi rendahnya disiplin 

kerja karyawan antara lain dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti 



40 

 

kepemimpinan, keadaan karyawan itu sendiri, serta peraturan-

peraturan yang diberlakukan dalam organisasi tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya disiplin kerja para pegawai adalah pemberian kompensasi, 

kepemimpinan yang meliputi keteladanan pimpinan, keberanian 

pimpinan mengambil tindakan, pengawasan pimpinan dan perhatian 

kepada karyawan, keadaan karyawan itu sendiri, dan peraturan yang 

berlaku dalam organisasi tersebut.  

 

a. Bentuk-Bentuk Disiplin Kerja 

Handoko membagi kegiatan disiplin menjadi tiga yaitu. 

1. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standard dan 

aturan sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. 

Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri di antara 

para karyawan. Dengan cara ini para karyawan menjaga disiplin 

diri mereka bukan semata-mata karena dipaksa manajemen. 

2. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani 

pelanggaran terhadap aturan dan mencoba untuk menghindari 

pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif sering 

berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan.    

3. Disiplin Progresif 

Disiplin Progresif adalah memberikan hukuman yang lebih berat 

terhadap pelanggaran yang berulang. Tujuannya memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif 

sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. 

Disiplin progresif juga memungkinkan manajemen membantu 

karyawan memperbaiki kesalahan (Handoko, 2010: 208-211). 

Berdasarkan uraian di atas, bentuk-bentuk kegiatan disiplin terdiri dari; 

disiplin preventif yaitu dalam hal memberikan dorongan mengikuti 

aturan, disiplin korektif yaitu dalam hal menangani pelanggaran, dan 

disiplin progresif dalam hal memberikan hukuman atas pelanggaran. 
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Menurut Veithzal Rivai terdapat empat perspektif daftar yang 

menyangkut disiplin kerja yaitu. 

1. Disiplin Retributif (Retributive Discipline), yaitu berusaha 

menghukum orang yang berbuat salah. 

2. Disiplin Korektif (Corrective Discipline), yaitu berusaha 

membantu karyawan mengoreksi perilakunya yang tidak tepat. 

3. Perspektif hak-hak individu (Individual Rights Perspective), yaitu 

berusaha melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-

tindakan disipliner. 

4. Perspektif Utilitarian (Utilitarian Perspective), yaitu berfokus 

kepada penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-

konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya 

(Rivai, 2006: 444). 

Berdasarkan uraian di atas, perspektif tentang disiplin kerja terdiri dari; 

disiplin retributif yaitu dengan menghukum , disiplin korektif dengan 

mengoreksi perilaku, perspektif hak-hak individu dengan melindungi 

individu selama tindakan indisipliner dan perspektif utilitarian dalam 

penggunaan disiplin yang konsekuensinya melebihi dampak negatif. 

  

b. Indikator Kedisiplinan 

Indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu 

organisasi, di antaranya. 

1. Tujuan dan kemampuan 

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal 

serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti 

bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus 

sesuai dengan kemampuan karyawan bersangkutan, agar dia 

bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

2. Teladan pimpinan 

Pimpinan harus memberi contoh yang baik, jujur, adil, serta sesuai 

kata dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, 

kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan 

kurang baik (kurang berdisiplin), para bawahan pun akan kurang 

disiplin. 

3. Balas jasa 

Balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan 

terhadap perusahaan/pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan 

semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan 

semakin baik pula. 



42 

 

4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, 

karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting 

dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. 

5. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling 

efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. 

Dengan waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi 

perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya.  

6. Sanksi hukuman 

Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan 

semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, 

dan perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. 

7. Ketegasan 

Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum 

setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman 

yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pimpinan akan dapat 

memelihara kedisiplinan karyawan.   

8. Hubungan kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan 

ikut menciptakan kedisiplinan yang baik (Hasibuan, 2009: 194).  

 

Berdasarkan uraian di atas, indikator yang dapat mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan seorang pekerja antara lain: tujuan yang akan dicapai 

sesuai kemampuan pekerja, keteladanan pimpinan, balas jasa dan 

kesejahteraan pekerja, keadilan, pengawasan melekat dari atasan, 

sanksi hukuman, ketegasan pimpinan, dan hubungan kemanusiaan 

yang harmonis. 

 

5. Penelitian yang Relevan 

Pada bagian ini dilampirkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada 

kaitannya dengan pokok masalah, yang dijadikan dasar penelitian relevan 

dalam penelitian ini, antara lain. 
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 Tabel 3. Hasil Penelitian yang Relevan 

No Nama Judul Skripsi Kesimpulan 

1. Yuli Ardhi 

Sutopo 

Pengaruh model 

pembelajaran, rencana 

pembelajaran, dan 

disiplin kerja guru 

terhadap kinerja guru 

dalam melaksanakan 

KTSP pada SMA 

Negeri 4 Bandar 

Lampung Tahun 

Pelajaran 2010/2011 

Ada pengaruh model 

pembelajaran, rencana 

pembelajaran, dan disiplin 

kerja guru terhadap kinerja 

guru dalam melaksanakan 

KTSP pada SMA Negeri 4 

Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2010/2011, 

diperoleh Fhitung>Ftabel = 

10,132>2,816 yang 

ditunjukkan oleh regresi 

linier multiple diperoleh (R) 

0,639 yang menunjukkan 

koefisien korelasi Rhitung 

0,639>Rtabel 0,284 dan 

koefisien determinasi (R
2
) 

0,409 dengan diperoleh 

persamaan regresinya Ŷ = 

6,965+0,193X1+0,356X2+ 

0,324X3.  

2. Wayan Sumerta Pengaruh perencanaan 

program kepala 

sekolah, disiplin kerja 

guru, dan pengawasan 

terhadap kinerja guru 

pada SMA Negeri 1 

Banjit Way Kanan 

Tahun 2010/2011 

Ada pengaruh perencanaan 

program kerja kepala 

sekolah, disiplin kerja guru, 

dan pengawasan terhadap 

kinerja guru pada SMA N 1 

Banjit Way Kanan Tahun 

Pelajaran 2010/2011, yang 

ditunjukkan oleh uji regresi 

linier multiple diperoleh (R) 

0,762 yang menunjukkan 

koefisien korelasi 

Rhitung>Rtabel yaitu 

0,762>0,444 dan koefisien 

determinasi (R
2
) 0,581 atau 

58,1%. 

3. Senja Anggi 

Pertiwi 

Pengaruh  

kepemimpinan kepala 

sekolah, program 

pengajaran, dan 

lingkungan kerja guru 

terhadap kinerja guru 

pada SMA 

Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung Tahun 

Ada pengaruh 

kepemimpinan kepala 

sekolah, program 

pengajaran, dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja guru 

pada SMA Muhammadiyah 

2 Bandar Lampung 

diperoleh Fhitung>Ftabel = 

16,355 > 2,816 dengan 
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Pelajaran 2009/2010 koefisien korelasi (R) 0,527 

dan koefisien determinasi 

(R
2
) 0,726 atau 72,6%. 

4. Ucha Nurhati 

Putri 

Pengaruh partisipasi 

guru dalam 

pengambilan keputusan, 

kerjasama, dan rasa 

keadilan terhadap 

produktivitas kerja guru 

SMP Negeri 2 

Negerikaton Kec. 

Negerikaton Kab. 

Pesawaran Tahun 

Pelajaran 2010/2011 

Ada pengaruh partisipasi 

guru dalam pengambilan 

keputusan, kerjasama, dan 

rasa keadilan terhadap 

produktivitas kerja guru 

SMP Negeri 2 Negerikaton 

tahun ajaran 2010/2011, 

yang ditunjukkan oleh hasil 

uji regresi linier multiple 

diperoleh R
2
 = 0,518 pada 

taraf signifikansi 0,05 

dengan Fhitung = 10,7555 

sedangkan Ftabel = 2,922 , ini 

berarti Fhitung>Ftabel. 

 

B. Kerangka Pikir 

Lingkungan kerja merupakan kondisi atau keadaan yang ada di sekitar 

pekerja (guru) selama melakukan aktifitas yang dapat mempengaruhi 

kinerjanya dalam melaksanakan tugas-tugas, baik lingkungan kerja secara 

fisik seperti adanya sarana dan prasarana yang mendukung maupun 

lingkungan kerja secara psikis seperti pembagian kerja yang adil dan 

hubungan kerja yang baik diantara warga sekolah. 

 

Model pembelajaran merupakan pola pembelajaran yang disusun dengan 

sistematis agar pembelajaran lebih terarah dan mudah dipahami siswa di mana 

siswa lebih banyak berperan aktif dalam proses pembelajaran dan guru ikut 

bertindak sebagai fasilitator serta  mediator jalannya proses pembelajaran agar 

kegiatan pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan 

dan tercapainya tujuan pembelajaran. 
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Disiplin kerja guru merupakan suatu sikap sedia dan sadar seorang guru dalam 

menaati semua peraturan seperti kesadaran akan peraturan yang berlaku 

dengan menaati ketentuan jam kerja dan tepat waktu serta mematuhi norma-

norma yang berlaku dengan menerima sanksi atas setiap pelanggaran yang 

dilakukan demi menciptakan suatu kedisiplinan kerja yang tinggi dalam 

peningkatan produktivitas kerja guru.  

 

Produktivitas kerja guru sertifikasi merupakan kemampuan seorang guru yang 

telah memiliki sertifikat pendidik dalam memperoleh hasil dari proses 

kinerjanya (output) secara efektif seperti yang tercermin pada kualitas kerja 

guru, tingkat kehadiran yang tinggi dan terpenuhinya jumlah jam mengajar 

dengan memanfaatkan sumber-sumber yang mendukung (input) secara efisien, 

diantaranya pemanfaatan media dan sumber belajar, penguasaan model dan 

metode mengajar, serta kedisiplinan dan pemanfaatan waktu yang baik. 

 

Berdasarkan uraian pemikiran di atas, maka diduga ada pengaruh antara 

Lingkungan Kerja (X1), Model Pembelajaran (X2), dan Disiplin Kerja (X3) 

terhadap Produktivitas Kerja Guru Sertifikasi (Y), dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 1.  Paradigma pengaruh variabel independen lingkungan kerja 

(X1), model pembelajaran (X2), dan disiplin kerja (X3) 

terhadap variabel dependen produktivitas kerja guru 

sertifikasi (Y). 

 

 

 

 

 

 

         Sumber: Sugiyono (2011: 11) 

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah. 

1. Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja guru 

sertifikasi pada SMK Negeri Kecamatan Metro Timur Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

2. Ada pengaruh model pembelajaran terhadap produktivitas kerja guru 

sertifikasi pada SMK Negeri Kecamatan Metro Timur Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

3. Ada pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi 

pada SMK Negeri Kecamatan Metro Timur Tahun Pelajaran 2012/2013. 

4. Ada pengaruh lingkungan kerja, model pembelajaran, dan disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi pada SMK Negeri Kecamatan 

Metro Timur Tahun Pelajaran 2012/2013.     

Lingkungan Kerja 

(X1) 

Produktivitas Kerja 

Guru Sertifikasi         

(Y) 

Disiplin Kerja      

(X3) 

Model Pembelajaran 

(X2) 

r1 

r2 

r3 

R 


