
 

 

viii 

 

ABSTRAK 

 

PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BEBAN KERJA  

TERHADAP KINERJA MELALUI KEPUASAN KERJA PADA GURU  

DI SD MUHAMMADIYAH 1 KRIAN 

 

SD Muhammadiyah 1 Krian merupakan salah satu sekolah pilihan di 

Kecamatan Krian atau Kabupaten Sidoarjo bagian barat.  Meskipun demikian, 

budaya disiplin guru masih kurang hal ini terlihat pada kultur budaya sekolah yang 

tradisional, sehingga prestasi sekolah semestinya dapat dioptimalkan menjadi 

kurang dinamis. Berdasarkan observasi dan data yang diperoleh ditemukan 

beberapa masalah di SD Muhammadiyah 1 Krian, baik segi internal maupun 

eksternal. Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan kinerja guru, jumlah 

prestasi siswa, culture dan habit sekolah, inovasi pembelajaran, dan belum 

maksimalnya komunikasi serta kerjasama dengan pihak luar. Kinerja guru juga 

ditentukan oleh disiplin kerja yang tinggi. Dengan demikian sekolah yang di dalam 

proses belajar-mengajar tumbuh kedisiplinan, akan berfungsi sebagai pembentuk 

nilai dan norma individu, penguasaan diri, sikap dan tanggung jawab bagi guru. 

Kurang disiplinnya guru-guru dalam melaksanakan tugas, seperti datang ke 

sekolah terlambat, bersikap masa bodoh terhadap siswa berakibat kualitas peserta 

didik menjadi rendah. Berdasarkan permasalahan diatas, mendorong peneliti untuk 

meneliti tentang pengaruh disiplin dan beban kerja guru terhadap kinerja guru pada 

SD Muhammadiyah 1 Krian Kabupaten Sidoarjo. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengaruh disiplin kerja dan beban 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di SD Muhammadiyah 1 Krian. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe eksplanatif guna 

menjelaskan pengaruh antar variabel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah total sampling berjumlah 46 orang sebagai responden didalam penelitian 

ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain data primer 

(menggunakan angket/kuisioner), data sekunder (data yang dimiliki SD 

Muhammadiyah 1 Krian), studi observasi (pengamatan langsung dan tak 

langsung), dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah  analisis 

regresi linier berganda yang berfungsi untuk menguji hipotesis. Uji asumsi klasik 

yang digunakan  antara lain : uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji normalitas 

data, uji heteroskedastisitas. Kemudian digunakan pula uji F, uji t, dan koefisien 

determinasi. 
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