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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah  

Para ahlul hikmah mengatakan bahwa ilmu adalah kekuatan (knowledge is 

power), ilmu adalah mukjizat, ilmu adalah perisai yang akan melindungi 

pemiliknya dari kehancuran. Banyak ditemukan dalam berbagai bidang, pemimpin-

pemimpin yang sebenarnya kurang layak mengemban amanah kepemimpinannya. 

Demikian halnya dalam dunia pendidikan, tidak sedikit pemimpin-pemimpin 

pendidikan yang amatiran, yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas tentang 

lembaga pendidikan atau sekolah yang dipimpinnya. Kondisi seperti inilah yang 

mengakibatkan buruknya kualitas pendidikan sekolah, bahkan telah menimbulkan 

banyak konflik negatif dan ketegangan para bawahan yang dipimpinnya.    

Perilaku kepala sekolah yang positif dapat mendorong, mengarahkan, dan 

memotivasi seluruh warga sekolah untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi, 

misi, dan tujuan sekolah.1 Kepemimpinan kepala sekolah yang baik mengupayakan 

peningkatan kedisiplinan guru melalui program pembinaan kemampuan tenaga 

kependidikan dan ketertiban guru. Seorang kepala sekolah harus mempunyai 

kepribadian dan kemampuan serta keterampilan-keterampilan untuk memimpin 

sebuah lembaga pendidikan. Peran sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus 

dapat memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang-orang yang bekerja sehingga 

                                                           
 1 H.E Mulyasa. Manajemen & Kepemimpinan kepala sekolah. (Jakarta : Bumi Aksara, 
2012) hal 17 
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kedisiplinan guru selalu terjaga. Disiplin guru mempunyai pengaruh besar terhadap 

pencapaian tujuan pengajaran.  

Menjadi seorang kepala sekolah atau menjadi seorang guru bukanlah hal 

yang mudah, terlihat menyenangkan menjadi seorang guru, akan tetapi seorang 

guru, apalagi seorang kepala sekolah harus siap dengan segala hambatan dan 

tantangannya. Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan tingkat satuan 

pendidikan yang harus bertanggung jawab terhadap maju mundurnya sekolah yang 

dipimpinnya.2 Seorang kepala sekolah harus memiliki sikap dan sifat yang 

mempunyai rasa tanggung jawab akan apa yang sedang dipimpinnya. Kepala 

sekolah mempunyai jam terbang yang tinggi, karena ia harus datang lebih awal, dan 

pulang paling akhir.  

Kepala sekolah juga merupakan guru yang diberikan tugas tambahan untuk 

memimpin suatu sekolah yang memiliki posisi strategis dalam rangka menumbuh 

kembangkan kedisiplinan guru dan kinerja guru yang ada dalam sekolah itu sendiri. 

Kepala Sekolah mempunyai peran penting dalam peningkatan disiplin kinerja guru. 

Kepala sekolah harus memiliki kecerdasan emosional yang mampu menanamkan, 

memajukan, dan meningkatkan nilai mental, moral, fisik, dan artistik kepada guru, 

tenaga administrasi dan peserta didik. Peranan kepala sekolah harus menunjukkan 

sikap komunikatif dan keteladanan sehingga dapat menjadi contoh terhadap 

kedisiplinan guru. Kepala sekolah merupakan figur sentral yang harus menjadi 

teladan bagi seluruh warga sekolah. Mewujudkan visi dan misi sekolah, serta 

mencapai tujuan yang diharapkan, perlu disiapkan kepala sekolah yang mampu 

                                                           
 2 Ibid., hal V 
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memahami semua struktural sekolah yang melingkupi, manajemen sekolah serta 

hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. 

Setiap kepala sekolah harus memahami kunci sukses kepemimpinannya, 

yang mencakup, pentingnya kepemimpinan kepala sekolah, indikator 

kepemimpinan kepala sekolah efektif, model kepemimpinan kepala sekolah yang 

ideal, harapan guru terhadap kepala sekolah, dan etika kepemimpinan kepala 

sekolah. Dimensi-dimensi tersebut harus dimiliki, dan menyatu pada setiap pribadi 

kepala sekolah, agar mampu melaksanakan manajemen dan kepemimpinan secara 

efektif, efisien, mandiri, dan produktif.3   

Kepemimpinan merupakan seni untuk mempengaruhi aktivitas individu 

atau secara kelompok secara sengaja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kepemimpinan efektif mempunyai beberapa kompetensi yaitu : manajemen makna 

pemimpin mampu memahami tujuan lembaga dan dapat mengelola simbol-simbol 

organisasi untuk tujuan, perhatian, kemampuan pemimpin mengajak para staff 

mengarahkan perhatian tenaga dan bakat untuk mencapai tujuan lembaga. 

Manajemen kepercayaan : berupaya menumbuhkan kepercayaan orang lain, para 

staf dan menerapkan gaya kepemimpinan kondisional manajemen diri, pemimpin 

mengenal dan memahami dirinya.4 Kepemimpinan merupakan suatu proses, inti 

dari kepemimpinan adalah pemimpin yang setiap organisasi atau sistem sosial 

mempunyai sebutan atau predikat yang berbeda.5 Kepercayaan terhadap guru perlu 

ditanamkan supaya guru mempunyai tanggung jawab dalam bekerja sehingga 

                                                           
 3 Ibid.,hal 16 
 4 H. Mulyadi. Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010) hal 
9 
 5 Wirawan, MSL. Kepemimpinan Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan 

Penelitian, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013) hal 7 
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disiplin guru akan tercapai. Tugas guru selain mendidik dan mengajar, juga 

disibukkan dengan kegiatan administrasi pembelajaran dan administrasi kelas yang 

begitu padat, menyebabkan guru mengalami kejenuhan dan kelelahan dalam 

melaksanakan tugasnya hingga akhirnya berpengaruh terhadap kedisiplinan guru, 

selain itu ada juga pengaruh dari kepemimpinan kepala sekolah. 

Disiplin juga merupakan salah satu ciri tenaga kerja yang berkualitas. 

Setiap tenaga pelaksana atau guru dituntut memiliki disiplin. Pengertian 

kedisiplinan dilihat dari profesi seorang guru adalah sikap dan nilai-nilai di sekolah 

agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Tapi, banyak fakta yang kita sering temukan dalam kehidupan 

sehari-hari tentang buruknya kedisiplinan dan kurangnya profesionalisme seorang 

guru. Misalnya, ada guru yang malas dalam menjalankan tugasnya, bahkan ada 

guru yang sering hanya memberikan tugas (sering izin tanpa alasan yang tepat).  

Disiplin siswa yang dimaksud peneliti adalah kedisiplinan dalam hal 

pembelajaran misalnya: masuk tepat pada waktu pembelajaran dimulai, tidak 

membolos, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mereka dan lain-lain. 

Disiplin tentunya memiliki tujuan antara lain : memberi dukungan bagi terciptanya 

perilaku yang tidak menyimpang, mendorong siswa untuk melakukan segala hal 

yang baik dan benar, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan 

tuntunan lingkungan dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang, siswa belajar 

hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta 

lingkungannya, menciptakan keamanan dan lingkungan belajar yang nyaman 

terutama di kelas. Jika kedisiplinan seorang guru buruk, secara otomatis akan 

berdampak pada kedisiplinan seorang anak didik sebagai generasi penerus bangsa. 
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Sejak dini siswa harus dikenalkan dengan nilai-nilai yang mengatur kehidupan 

manusia, yang berguna bagi dirinya masing-masing, agar berlangsung tertib, efektif 

dan efisien.  

Norma-norma itu sebagai ketentuan tata tertib hidup harus dipatuhi atau 

ditaatinya. Pelanggaran atau penyimpangan dari tata tertib itu akan merugikan 

murid dan bahkan dapat ditindak dengan mendapat sanksi atau hukuman. Dengan 

adanya sekolah yang baik, dan berkualitas itu tidak lepas dari peran kepala sekolah 

yang memimpin dengan baik, peran-peran beliau dalam memajukan sekolah serta 

mengukir banyak prestasi, patut untuk dihargai. Pada saat ini, sekolah-sekolah 

Islam, masih terdapat banyak kekurangan, dan masih dalam tahap untuk 

memperbaiki diri (sekolah), jika pemimpin atau kepala sekolah berkualitas buruk, 

maka yang terjadi disekolah tersebut juga buruk kualitasnya. 

Bahkan bisa dipandang rendah oleh sebagian masyarakat, ada juga yang 

memandang sekolah tersebut sebagai sekolah “buangan”. Itu semua karena kepala 

sekolah sebagai pemimpin merasa rendah diri, kecil hati, karena tidak bisa menjadi 

dokter, doctor atau insiyur.6 Maka dari itu, untuk menjadi seorang pemimpin yang 

baik, tidak hanya diperlukan skill, dan keterampilan, akan tetapi juga diperlukan 

sikap, dan ketegasan dalam mengambil keputusan, bijaksana, adil, sabar dan lain 

sebagainya. Sebagai calon guru, harus mempelajari studi tentang bagaimana cara 

menjadi kepala sekolah yang baik, dan benar, serta menjadikan sekolah yang 

terunggul, favorit dan berprestasi, itu semua tidak lepas dari peran kepala sekolah, 

                                                           
 6 KH Imam Zarkasyi, Ulama yang Memimpin, (Jakarta : PT Gontor Media Jaya, 2009), 
hal 96 
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dan para staff yang bekerja sama dan kompak dalam mengerjakan apa yang telah 

direncanakan.  

Seperti fenomena yang ada di Lembaga Pendidikan, bahwa ada beberapa 

guru yang datang lebih lambat dari jam yang telah ditentukan, guru datang ke 

sekolah, masuk kelas, memberikan tugas kepada siswa, kemudian guru 

meninggalkan kelas dan kembali ke kantor untuk beristirahat, materi tidak 

tersampaikan dengan baik, karena guru sibuk mencari kerja sampingan di luar 

sekolah, siswa ada yang menghisap rokok, datang ke sekolah lebih lambat, ada 

beberapa siswa yang melanggar ketertiban dan kerapian  sekolah seperti, tidak 

membuang sampah pada tempatnya, tidak memakai seragam pada waktunya dan 

masih banyak yang lainnya.   

Merujuk pada permasalahan yang ada, penulis ingin meneliti tentang 

Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru dan 

Siswa di Lembaga Pendidikan Al-Ikhlas Andonosari Tutur Pasuruan”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan suatu 

masalah yaitu : “Bagaimana upaya dan peran kepala madrasah untuk 

meningkatkan kedisiplinan guru dan siswa di Lembaga Pendidikan Al-Ikhlas 

Andonosari Tutur Pasuruan?” 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini sebagai berikut : 
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“Mendeskripsikan upaya dan peran kepala madrasah dalam meningkatkan 

kedisiplinan guru dan siswa di Lembaga Pendidikan Al-Ikhlas Andonosari 

Tutur Pasuruan.” 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran yang bersifat konstruktif, khususnya bagi pemimpin 

pendidikan seperti kepala sekolah. 

2. Dapat digunakan bagi para peneliti sebagai pertimbangan untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai peran kepemimpinan 

kepala sekolah dalam meningkatan kedisiplinan guru dan siswa, untuk 

perkembangan pendidikan Islam. 

3. Sebagai bahan referensi bagi guru atau civitas akademik yang lain. 

b. Secara Praktis 

1. Bagi Lembaga 

Dapat mengetahui keberhasilan kepala sekolah dalam memimpin 

lembaga sekolah di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari 

2. Bagi Guru 

Dapat mengertahui keberhasilan kepala sekolah dalam memimpin 

lembaga sekolah serta dapat meningkatkan kinerja guru dan 

kedisiplinan di Lembaga Pendidikan Al-Ikhlas Andonosari Tutur 

Pasuruan. 
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3. Bagi Wali Murid 

Dapat mengetahui bahwa anaknya bersekolah di lembaga yang 

pemimpinnya yang berkualitas. 

4. Bagi Mahasiswa 

Dapat menambah khazanah pengetahuan dalam kepemimpinan 

 

1.5 Batasan Istilah 

1. Upaya  

 Upaya menurut KBBI adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); 

daya upaya: -- menegakkan keamanan patut dibanggakan.7 Upaya kepala 

sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan guru dan siswa, adalah usaha atau 

ikhtiar. 

2. Peran  

       Peran menurut KBBI adalah pemain sandiwara (film), perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat.8 Peran dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan, yakni peran 

sebagai pemimpin, peran sebagai murid, peran sebagai guru, dan peran 

sebagai staf dan masih banyak yang lainnya. Peran sebagai pemimpin 

adalah peran yang paling utama dan paling dibutuhkan, jika tidak ada peran 

pemimpin atau peran kepala sekolah dalam suatu lembaga pendidikan, 

maka yang terjadi adalah tidak ada kemajuan dalam lembaga pendidikan 

tersebut. Oleh karena itu, peran pemimpin adalah peran utama dan sangat 

                                                           
 7 KBBI, http://.web.id/upaya, diakses pada tanggal 14 Maret 2001 
 8 KBBI, http://kbbi.web.id/peran, diakses pada tanggal 25 Februari 2002 

http://.web.id/upaya
http://kbbi.web.id/peran
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dibutuhkan demi mengangkat derajat suatu lembaga, dan juga untuk 

menjadi sekolah yang berprestasi dan favorit, karena disetiap sekolah yang 

unggul dan berkualitas, ada pemimpin yang hebat serta berkualitas pula 

dalam mengatur dan memanajemen semua struktur organisasi yang ada di 

dalam lembaga tersebut. 

3. Kedisiplinan 

Tata tertib (di sekolah), ketaatan (kepatuhan), pada peraturan. Disiplin 

merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya 

termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. 

Disiplin diri merujuk pada pelatihan yang didapatkan seseorang untuk 

memenuhi tugas tertentu atau untuk mengadopsi pola perilaku tertentu, 

walaupun orang tersebut lebih senang melakukan hal yang lain. Sebagai 

contoh, seseorang mungkin saja tidak melakukan sesuatu yang menurutnya 

memuaskan dan menyenangkan dengan membelanjakan uangnya untuk 

sesuatu yang ia inginkan dan menyumbangkan uang tersebut kepada 

organisasi amal dengan pikiran bahwa hal tersebut lebih penting.  

Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa Latin “disibel” yang berarti 

Pengikut. Seiring dengan perkembangan zaman, kata tersebut mengalami 

perubahan menjadi “disipline” yang artinya kepatuhan atau yang 

menyangkut tata tertib. Disiplin memerlukan integritas emosi dalam 

mewujudkan keadaan.9 Disiplin adalah penggunaan strategi pencegahan 

dan intervensi yang berfokus pada pengembangan rasa tanggung jawab 

                                                           
 9 Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin, diakses pada tanggal 4 November 
2004 

https://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin
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yang tersentralisasi ke siswa melalui teknik komunikasi alternatif dan 

penggunaan akibat realistis dan logis yang kasat mata.10  

4. Kepala Sekolah 

Secara etimologi kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah.11 

Secara terminologi kepala sekolah dapat diartikan sebagai tenaga fungsional 

guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di 

mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran. Orang yang mempunyai kemampuan memerintah yang sangat 

baik, pemimpin orang yang bergerak di bidang pelaksanaan peraturan, 

prosedur, dan kebijakan. Dalam bahasa Indonesia "pemimpin" sering 

disebut suhu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, 

penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja dan sebagainya.  

Sedangkan istilah Memimpin digunakan dalam konteks hasil 

penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya 

mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Istilah pemimpin, 

kemimpinan, dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar yang 

sama "pimpin". Namun demikian ketiganya digunakan dalam konteks yang 

berbeda. Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu, 

karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki ketrampilan 

kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah Kepemimpinan 

pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat 

                                                           
 10 Jeffrey . R. Pengajaran &Disiplin Harga Diri, (Jakarta : PT Indeks, 2008) hal XX 
 11 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1976), hal. 482 
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pengaruh yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu kepemimpinan bisa 

dimiliki oleh orang yang bukan "pemimpin". Arti pemimpin adalah seorang 

pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau 

kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang 

lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi 

pencapaian satu atau beberapa tujuan. 

Suasana keihklasan juga melandasi spirit atau jiwa-jiwa yang lain yang 

saling terkait satu sama lain, yaitu spiritualisme kesederhanaan, 

kemandirian, persaudaraan Islam dan kebebasan.12 Pemimpin adalah 

seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya 

kecakapan dan kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu 

mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu untuk pencapaian satu beberapa tujuan. Kepemimpinan 

mempunyai fungsi sebagai penggerak atau dinamisator dan koordinator dari 

sumber daya manusia, sumber daya alam, semua dana, dan sarana yang 

disiapkan oleh sekumpulan manusia yang berorganisasi.13 

5. Siswa  

Siswa merupakan suatu komponen input dalam proses pendidikan. 

Berhasil atau tidak proses pendidikan banyak tergantung pada keadaan, 

kemampuan, dan tingkat perkembangan siswa itu sendiri. Peresapan bahan 

pelajaran yang disampaikan guru juga bergantung pada sambutan siswa. 

hasil pendidikan dan proses kemajuannya sudah tentu tidak sama untuk 

                                                           
 12Abu Darda’, Mau Memimpin Dan Siap Dipimpin, (Jakarta : PT Gontor Media Jaya, 
2009), hal 38  
           13 Ibid.,hal 13 
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setiap siswa, karena adanya berbagai perbedaan individu, baik fisik, 

psikologis, maupun kondisi sosial budaya tempat mereka hidup.14  

Siswa yang berada pada sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga timgkat 

menengah atas. Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang 

mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi peserta didik adalah anak 

didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga 

masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian 

serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain 

peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase 

perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun 

fikiran.15 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab. Masing-

masing bab terdiri dari sub bab yang menjelaskan mengenai hal-hal yang 

mendukung penelitian. Adapun kelima bab tersebut adalah : 

BAB I : Pendahuluan  

 Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan 

sistematika penulisan. 

 

 

                                                           
               14 Oemar Hamalik, Dasar-DasarPengembangan Kurikulum, (Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya, 2008) h 115 
            15 Devi, http://www.eurekapendidikan.com/2015/01/definisi-murid-siswa-dan-peserta-
didik.html, diakses pada tanggal 30 Januari, 2015 

http://www.eurekapendidikan.com/2015/01/definisi-murid-siswa-dan-peserta-didik.html
http://www.eurekapendidikan.com/2015/01/definisi-murid-siswa-dan-peserta-didik.html
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BAB II : Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini terdiri dari pembahasan tentang Peran 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Guru dan Siswa di Lembaga Pendidikan Al-Ikhlas Andonosari 

BAB III : Metode Penelitian 

 Pada bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, pemilihan 

wilayah, penentuan obyek, penentuan informan, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV: Hasil Penelitian 

 Pada bab ini membahas tentang hasil paparan obyek 

penelitian, penyajian data dan analisis data. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

 Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dan bagian 

akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait dengan 

penelitian. 

 


