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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan tentang Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah terjemahan dari kata leadership yang berasal dari 

kata leader. Pemimpin (leader) ialah orang yang memimpin, sedangkan pimpinan 

merupakan jabatannya. Dalam pengertian lain, secara etimologi istilah 

kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata 

pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun.1 

Kepemimpinan mempunyai arti kata yang berbeda pada orang-orang yang berbeda. 

 Para peneliti biasanya mendefinisikan kepemimpinan sesuai dengan 

perspektif-perspektif individual dan aspek dari fenomena yang paling menarik 

perhatian mereka. Kepemimpinan telah didefinisikan dalam kaitannya dengan ciri-

ciri individual, perilaku, pengaruh, terhadap orang lain, pola-pola interaksi, 

hubungan peran, tempatnya pada suatu posisi administratif, serta persepsi oleh 

orang lain mengenai keabsahan dari pengaruh. Beberapa definisi tersebut dapat 

dianggap cukup mewakili, sebagai berikut : 

a. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-

aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama (shared 

goal). 

b. Kepemimpinan adalah “pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam 

harapan dan interaksi. 

                                                           
 1 Didin kurniadin &Imam Machali. Manajemen Pendidikan: Konsep & prinsip 
Pengelolaan Pendidikan, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), hal 288  
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c. Kepemimpinan adalah “proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah 

kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. 

d. Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) 

terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan 

usaha yang diinginkan untuk mencapa sasaran. 

e. Para pemimpin adalah mereka yang konsisten memberi kontribusi yang efektif 

terhadap orde sosial, dan yang diharapkan dan dipersepsikan melakukannya.2 

 Kebanyakan definisi mengenai kepemimpinan mencerminkan asumsi 

bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal 

ini pengaruh yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk 

menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah 

kelompok atau organisasi. Kontroversi utama menyangkut persoalan apakah 

kepemimpinan harus dilihat sebagai milik dari individu-individu tertentu atau milik 

dari sebuah sistem sosial.  

 Kontroversi yang lain adalah masalah usaha mempengaruhi mana yang 

merupakan bagian dari kepemimpinan. Kepemimpinan didefinisikan secara luas 

sebagai proses-proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai 

peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok 

atau organisasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai 

sasaran-sasaran tersebut.3  

 Menurut Tobroni dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Islam, untuk 

melakukan suatu pembaharuan pendidikan Islam menjadi sekolah yang baik 

                                                           
       2 Gary Yukl. Kepemimpinan dalam Organisasi, (Jakarta : Prenhallindo, 1994), hal 2 
       3 Ibid., hal 4 
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memerlukan ruh al- jihad dari seorang pemimpin, yaitu usaha kerja keras lahir dan 

batin, penuh kesungguhan, keikhlasan, pengorbanan, kepahlawanan, keteladanan 

dan kepedulian dengan memobilisasi segala sumber daya untuk mencapai suatu 

cita- cita bersama, suci dan luhur.4 Jenis pemimpin ini bermacam-macam, ada 

pemimpin formal, yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada wewenang 

formal. Adapula pemimpin informal, yaitu terjadi karena pemimpin tanpa 

wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain.5 

 Secara khusus kepemimpinan di sekolah mempunyai penekanan pada 

pentingnya posisi kepemimpinan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas 

sekolah. Dimana kepemimpinan berlangsung interaksi individu atau kelompok 

(siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, dan karyawan). Muara besar 

dari interaksi tersebut adalah terbentuknya budaya organisasi sekolah yang kuat 

sehingga pendidikan dapat berlangsung efektif dan efisien. Dalam Islam 

kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata 

khalifah setelah Rasulullah SAW wafat menyentuh juga maksud yang terkandung 

dalam perkataan amir (jamaknya umara) atau penguasa. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 30 

ََفة  قَال ْْوا ََأْجَتَْ ِف َو ِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإِنيْ َجاِعٌل   َها اَأْْلَْرِِض ََخِلْي ْ  َعل  ِفْي ْ

َماَء َو ََنْن  ن    َها َوَيْسَِفك  الدِي  َسِّبِيُح  َحِِبَْمِدََك َو ن  ََقدِيُس  َلكَ َمن ي  َْفِسد  ِفْي ْ

 قَاَل ِإِنيْ ََأْعَلم  َما اَل تَ ْعَلم ْْونَ  

                                                           
 4 Tobroni. Pendidikan Islam. Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualitas (Malang: 
2008), hlm. 165 
      5 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung : PT RosdaKarya, 2008), 
hal 88 
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Artinya: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

“Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka 

berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan  khalifah di muka bumi itu orang 

yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engau?” Tuhan 

berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS Al- 

Baqarah ayat 30.6 

 Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur’an bahwasanya manusia di bumi ini 

adalah sebagai khalifah, untuk memelihara serta melestarikan alam, mengambil 

manfaat, dan untuk menjaga perdamaian di muka bumi ini. Kedua istilah itu dalam 

bahasa Indonesia disebut pemimpin formal.7 Kepemimpinan merupakan aktivitas 

orang-orang yang terjadi diantara orang-orang dan bukan sesuatu yang dilakukan 

untuk orang-orang sehingga kepemimpinan melibatkan pengikut.8  

 Kepemimpinan diterjemahkan ke dalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, 

pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerja sama antar peran, 

kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persepsi dari lain-lain tentang 

legitimasi pengaruh.9 Kepala sekolah dalam satuan pendidikan, merupakan 

pemimpin. Ia mempunyai dua jabatan dan peran penting dalam melaksanakan 

proses pendidikan di sekolahnya. Pertama, kepala sekolah adalah pengelola 

pendidikan di sekolah, dan kedua, kepala sekolah sebagai pemimpin formal 

pendidikan di sekolahnya. 

                                                           
6 QS Al- Baqarah (2): 30 
7 H. Mulyadi. Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010) hal 5 
8 Isjoni. Manajemen Kepemimpinan dalam Pendidikan, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 

2007), hal 20 
9 Wahjosumidjo. Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2010), hal 17 
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 Sebagai pengelola pendidikan, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan cara melaksanakan 

administrasi sekolah dengan seluruh substansinya. Disamping itu, kepala sekolah 

bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada agar mereka 

mampu menjalankan tugas-tugas pendidikan.10 Sebagai pemimpin formal, kepala 

sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya 

menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Dalam hal ini, kepala sekolah bertugas melaksanakan fungsi-fungsi 

kepemimpinan, baik fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan 

pendidikan maupun penciptaan iklim dan budaya sekolah yang konduktif bagi 

terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif, efisien, dan produktif.  

 Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan setidaknya harus memiliki 

kompetensi dasar manajerial sebagai berikut : 

1. Keterampilan Teknis (Technical Skill) 

 Keterampilan yang berhubungan dengan pengetahuan, metode, dan teknik-

teknik tertentu dalam menyelesaikan suatu tugas-tugas tertentu. Dalam 

praktiknya, keterlibatan seorang pemimpin dalam setiap bentuk technical skill 

disesuaikan dengan status atau tingkatan pemimpin. 

2. Keterampilan Manusia (Human Skill) 

 Keterampilan yang menunjukkan seorang pemimpin di dalam bekerja 

melalui orang lain secara efektif dan untuk membina kerja sama. 

 

 

                                                           
        10 Didin kurniadin &Imam Machali., Op.Cit., hal 295 
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3. Keterampilan Konseptual (Conseptual Skill) 

Keterampilan terakhir ini, menunjukkan kemampuan dalam berpikir, 

seperti menganalisis suatu masalah, memutuskan, dan memecahkan masalah 

tersebut dengan baik. Untuk dapat menerapkan keterampilan ini, seorang 

pemimpin dituntut memiliki pemahaman yang utuh (secara totalitas) terhadap 

organisasinya. Tujuannya adalah agar ia dapat bertindak selaras dengan tujuan 

organisasi secara menyeluruh atas dasar tujuan dan kebutuhan kelompok 

sendiri.11 

 

2.2. Teori Kepemimpinan 

a. Pendekatan Sifat-sifat Pemimpin 

Usaha yang pertama kali para peneliti lakukan untuk memahami 

kepemimpinan yaitu mengenali karateristik atau ciri-ciri para pemimpin yang 

berhasil. Penelitian ditujukan untuk mengetahui sifat-sifat pemimpin yang 

mencakup : intelektualitas, hubungan sosial, kemampuan emosional, keadaan 

fisik, imajinasi, kekuatan jasmani, kesabaran, kemauan berkorban, dan 

kemauan bekerja keras. Ciri-ciri yang diatas itulah yang harus dimiliki oleh 

seorang pemimpin. Dalam mencari ciri-ciri kepemimpinan yang dapat diukur, 

peneliti menggunakan dua pendekatan yakni : 1) mereka berusaha 

membandingkan ciri-ciri dari dua orang yang muncul sebagai pemimpin 

dengan ciri-ciri yang tidak sama. 2) mereka membandingkan ciri pemimpin 

yang efektif dengan ciri-ciri pemimpin yang tidak efektif.12  

                                                           
 11 Ibid., hal 297 
 12Nanang Fattah, Op.Cit., hal 89 
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  Sifat pemimpin bermacam-macam yakni :  

1. Tipe kepemimpinan demokratis, tipe ini menempatkan manusia 

sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau 

organisasi. Kepemimpinan ini, dalam mengambil keputusan sangat 

mementingkan musyawarah, yang diwujudkan dalam setiap jenjang 

dan dalam unit masing-masing.13 Kepemimpinan demokratis 

menghargai potensi setiap individu maupun mendengarkan nasihat dari 

sugesti bawahan. Juga bersedia mengakui keahlian para spesialis 

dengan bidangnya masing-masing mampu memanfaatkan kapasitas 

setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat. 

    Kepemimpinan demokratis juga sering disebut sebagai 

kepemimpinan group developer. Secara singkat dapat dinyatakan, 

kepemimpinan demokratis menitikberatkan masalah aktivitas setiap 

anggota kelompok juga para pemimpin lainnya, yang semuanya terlibat 

aktif dalam penentuan sikap, pembuatan rencana-rencana, pembuatan 

keputusan penerapan disiplin kerja, dan pembajaan etik kerja.14 

2. Tipe kepemimpinan otoriter, tipe ini menempatkan kekuasaan di satu 

orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan 

tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, 

perintah bahkan kehendak pimpinan. Pemimpin ini bersifat 

mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak yang harus 

                                                           
 13 Andang, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 
2014), hal 44 
 14 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 
2014 cet ke-20), hal 87 
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dipenuhi. Pemimpinnya selalu mau berperan sebagai pemain tunggal.15 

   Pemimpin otoriter berasumsi bahwa maju mundurnya organisasi 

hanya tergantung pada dirinya. Dia bekerja sungguh-sungguh, belajar 

keras, tertib dan tidak boleh dibantah. Sikapnya senantiasa mau 

menang sendiri, tertutup terhadap ide luar dan hanya idenya yang 

dianggap akurat. Pemimpin otoriter memiliki ciri antara lain :  

a) Beban kerja organisasi pada umumnya ditanggung oleh pimpinan 

b) Konsep atau ide-ide baru berasal dari pimpinan, dan bawahan 

sebagai pelaksana 

c) Disiplin tinggi, bekerja keras, dan tidak kenal lelah 

d) Kebijakan ditentukan oleh pemimpin sendiri dan kalau ada 

musyawarah sifatnya pemberitahuan atau sosialisasi  

e) Kepercayaan pimpinan terhadap bawahan rendah 

f) Komunikasi dilakukan satu arah dan tertutup 

g) Korektif dan minta penyelesaian tugas tepat waktu.16   

3. Tipe kepemimpinan kharismatik, tipe ini memiliki energi, daya tarik, 

dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain 

sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan 

pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Dia banyak memiliki 

inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. 

Totalitas kepribadian pemimpin itu memencarkan pengaruh dan daya 

tarik yang teramat besar. 

                                                           
 15 Didin kurniadin &Imam Machali. Op.Cit., hal 304 
 16 H. Mulyadi.  Op.Cit., hal 45 
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4. Tipe kepemimpinan laissez faire, tipe pemimpin ini ditampilkan oleh 

seorang ketua yang tidak becus mengurus dan dia menyerahkan semua 

tanggung jawab serta pekerjaan kepada bawahan atau kepada semua 

anggotanya. Pemimpin ini tidak berpartisipasi sedikitpun dalam 

kegiatan kelompoknya. Dia merupakan pemimpin simbol, dan 

biasanya tidak memiliki keterampilan teknis. Dia tidak memiliki 

kewibawaan dan tidak bisa mengontrol anak buahnya. Tidak mampu 

melaksanakan koordinasi kerja, dan tidak berdaya sama sekali 

menciptakan suasana kerja yang kooperatif.  

   Sehingga organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya menjadi 

kacau-balau, morat-marit. Singkatnya, pemimpin laissez faire itu pada 

hakikatnya bukanlah seorang pemimpin dalam pengertian sebenarnya. 

Sebab bawahan dalam situasi kerja sedemikian itu sama sekali tidak 

terpimpin, tidak terkontrol, tanpa disiplin, masing-masing orang 

bekerja semua sendiri dengan irama dan tempo “semau gue”.17   

 Untuk menyukseskan pelaksanaan tugas para pemimpin belakangan ini 

telah banyak dilakukan penelitian oleh para ahli dengan harapan dapat 

ditemukan model kepemimpinan yang baik dan efektif. Seorang pemimpin 

harus memiliki : 

1. Kekuatan jasmani yang cukup 

2. Kekuatan rohani yang cukup 

3. Semangat untuk mencapai tujuan 

4. Penuh antusias 

                                                           
 17 Kartini Kartono, Op.Cit.,hal 84 
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5. Ramah dan penuh perasaan 

6. Jujur dan adil 

7. Memiliki kecakapan teknis 

8. Dapat mengambil keputusan 

9. Cerdas 

10. Punya kecakapan mengajar 

11. Penuh keyakinan 

12. Punya keberanian 

13. Ulet dan tahan uji 

14. Suka melindungi 

15. Penuh inisiatif 

16. Memiliki daya tarik 

17. Simpatik  

18. Percaya diri 

19. Intelegansi tinggi 

20. Waspada 

21. Bergairah dalam bekarja 

22. Bertanggung jawab 

23. Rendah hati  

24. Objektif 

  Tentunya sifat-sifat diatas sangat ideal dan tidak mungkin semua sifat 

dimiliki oleh seorang pemimpin, sebagian saja yang dimiliki dan relevan 

dengan bidang kerja yang dipimpin termasuk kategori pemimpin yang baik. 
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b. Pendekatan Perilaku 

   Pendekatan perilaku memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari 

dari pola tingkah laku, dan bukan dari sifat-sifat pemimpin. Beberapa 

pandangan ahli seperti James Owen, berkeyakinan bahwa perilaku dapat 

dipelajari, hal ini berarti bahwa orang yang dilatih dalam perilaku 

kepemimpinan yang tepat akan dapat memimpin secara efektif. Namun 

demikian hasil penelitian telah membuktikan bahwa perilaku kepemimpinan 

yang cocok dalam satu situasi belum tentu sesuai dengan situasi yang lain. 

Akan tetapi, memang perilaku kepemimpinan ini keefektifannya bergantung 

pada banyak variabel, kesimpulan penelitian membuktikan bahwa perilaku 

pemimpin tertentu adalah lebih efektif dibandingkan dengan dua aspek 

perilaku, yaitu fungsi dan gaya kepemimpinan.18  

  Model kepemimpinan berdasarkan perilaku adalah kepemimpinan 

transaksional dan kepemimpinan trasformasional. Model kepemimpinan 

transaksional adalah strategi mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan 

tertentu. Strategi yang digunakan adalah pertukaran atau transaksi untuk 

memperoleh tindakan yang diinginkan dari pengikutnya. Dan menyatakan 

bahwa kepemimpinan ini memelihara atau melanjutkan status quo.19 

Kepemimpinan transaksional lebih difokuskan pada peranannya sebagai 

manajer karena ia sangat terlibat dalam aspek-aspek prosedural manajerial 

yang metodologis dan fisik. Oleh karena itu, kepemimpinan transaksional 

dihadapkan pada orang-orang yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dari 

segi pandang, pangan, dan papan.  

                                                           
 18 Nanang Fattah, Op.Cit., hal 91 
 19 Andang, Op.Cit., hal 43 
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  Pola hubungan yang dikembangkan kepemimpinan transaksional adalah 

suatu sistem timbal balik yang sangat menguntungkan, yaitu pemimpin 

memahami kebutuhan dasar para pengikutnya dan pemimpin menemukan 

penyelesaian atas cara kerja dari para pengikutnya tersebut. Kepemimpinan 

transaksional juga dipandang sebagai contingent reinforcement atau dorongan 

kontingen, dalam bentuk reward dan punishment yang telah disepakati 

bersama dalam kontrak kerja, yaitu makanala para staf menunjukkan 

keberhasilan ataupun kemajuan dalam mencapai sasaran target yang 

diharapkan, mereka mendapat kontingen positif berupa imbalan. Namun, 

apabila staf menunjukkan kinerja yang sebaliknya, yaitu menunjukkan 

kegagalan atau ditemukan berbagai kesalahan maka dorongan kontingen 

negatif atau aversif dapat dikenakan hukuman yang telah disepakati.20 

  Sedangkan Kepemimpinan trasformasional yaitu suatu usaha dari 

pemimpin untuk merubah sikap dan nilai- nilai dasar para pengikutnya 

melalui pemberdayaan. Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh 

pemimpin membawa perubahan sikap pada pengikutnya melalui proses 

internalisasi dan identifikasi. Proses ini di design untuk meningkatkan 

kemampuan para pengikutnya.21  

 Menurut Danim dan Suparno, kepemimpinan ini mengutamakan pemberian 

kesempatan dan atau mendorong semua unsur yang ada dalam organisasi 

untuk bekerja atas dasar nilai yang luhur sehingga semua unsur yang ada 

dalam organisasi bersedia tanpa paksaan, berpartisipasi secara optimal dalam 

                                                           
 20 Aan Komariah, Cepi Triatna, Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif, (Jakarta : 
Bumi Aksara 2008,) cetakan ketiga, hal 77 
 21 Tobroni, The Spiritual Leadership, (Malang: 2010) cetakan ke-2., hlm. 30 



26 
 

mencapai tujuan organisasi.22 Kepemimpinan transformasional tidak saja 

didasarkan pada kebutuhan akan penghargaan diri, tetapi menumbuhkan 

kesadaran pada pemimpin untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan kajian 

perkembangan manajemen dan kepemimpinan yang memandang manusia, 

kinerja, dan pertumbuhan organisasi adalah sisi yang saling berpengaruh.  

  Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang memiliki wawasan jauh 

ke depan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan 

untuk saat ini tapi di masa datang. Oleh karena itu, pemimpin 

transformasional adalah pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin 

yang visioner. Pemimpin transformasional adalah agen perubahan dan 

bertindak sebagai katalisator, yaitu yang memberi peran mengubah sistem ke 

arah yang lebih baik. Katalisator adalah sebutan lain untuk pemimpin 

transformasional karena ia berperan meningkatkan segala sumber daya 

manusia yang ada. Berusaha memberikan reaksi yang menimbulkan semangat 

dan daya kerja semaksimal mungkin, selalu tampil sebagai pelopor dan 

pembawa perubahan.23 

   Pemimpin berperilaku dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan, nilai-

nilai, dan pengalaman mereka sebagai contoh, pimpinan yang yakin bahwa 

kebutuhan perorangan harus dinomorduakan dari pada kebutuhan organisasi, 

mungkin akan mengambil peran yang sangat direktif dalam kegiatan para 

bawahannya. Dari semua penjabaran diatas dari teori kepemimpinan hingga 

ke peran sebagai pemimpin, ada satu hal lagi yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin yakni, “Mau Memimpin dan Siap Dipimpin”. Ikhlas adalah mantra 

                                                           
 22 Andang, Op.Cit., hal 43 
 23 Aan Komariah, Cepi Triatna, Op.Cit., hal 78 
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dari tauhid yang suci dari noda syirik. Ikhlas menjadi semacam frame work 

(kerangka kerja), kepemimpinan yang jujur, terbuka tanpa kebohongan.  

   Tanggung jawab kepemimpinannya yang tidak terbatas kepada stake holder 

tapi langsung menembus kepada Dzat Yang Maha Meminta 

Pertanggungjawaban, membuat para pemimpin bekerja dengan jiddiyah dan 

menguasai peta permasalahan. Ikhlas merupakan frame work yang visioner, 

memandang jauh ke depan hingga akhirat, frame work yang memandu mental 

kepemimpinan yang berdisiplin dan berproduktivitas tinggi yang mendorong 

kerja sama dan membentuk jaringan kerja, peduli dengan sesama dan adil, 

yakni memberikan hak kepada yang berhak.24   

c. Pendekatan situasional (kontingensi) 

Teori ini sebenarnya masih tergolong dalam teori perilaku, karena yang 

disoroti adalah perilaku kepemimpinan dalam situasi tertentu. Menurut teori 

kontingensi, kepemimpinan merupakan hasil dari kombinasi yang tepat antara 

fungsi (favorability) situasional dan gaya kepemimpinan. Teori kontingensi 

menggabungkan gaya pemimpin dan fungsi situasional untuk memprediksi 

keefektifan pemimpin. Teori ini memfokuskan diri pada faktor, tuntutan 

tugas, harapan dan tingkah laku karyawan, budaya organisasi dan 

kebijakannya. Menurut Fielder’s Contingency ada tiga variabel yang 

menentukan apakah situasi “favorable” bagi pemimpin, yaitu,  

1. Hubungan antara pemimpin dengan bawahan. Maksudnya bagaimana 

tingkat kualitas hubungan yang terjadi antara atasan dengan bawahan 

terhadap kepribadian, watak dan kecakapan atasan. 

                                                           
 24Abu Darda’,  Op.Cit., hal 38  
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2. Struktur tugas, yaitu sejauh mana pemimpin memberikan instruksi. 

Makin terperinci tugas tersebut makin besar dukungan organisasi kepada 

pemimpin. 

3. Kekuasaan karena kedudukan, yaitu kekeuasaan pemimpin karena 

kedudukannya . 

Ketiga variabel situasi ini dikaitkan dengan pendekatan yang 

berorientasi pada tugas, hal ini tergantung pada situasi yang ada pada saat 

tertentu. Kombinasi antara situasi yang dihadapi oleh pemimpin dengan 

perilaku kepemimpinan yang tepat akan menentukan efektivitas 

kepemimpinan. Kesimpulan dari model kepemimpinan kontingensi dari 

Fielder adalah perilaku kepemimpinan yang efektif tidak berpola pada salah 

satu gaya tertentu, melainkan dimulai dengan mempelajari situasi tertentu 

adalah adanya tiga variabel yang dijadikan dasar sebagai perilaku 

kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau hubungan, tetepi tidak 

berarti bahwa seorang perilaku kepemimpinannya berorientasi pada tugas, 

tidak pernah berorientasi pada hubungan. 

Hersey and Blanchard telah mengembangkan teorinya dengan 

memodifikasi perilaku pemimpin yang berorientasi pada tugas dan yang 

berorientasi pada hubungan. Dari perpaduan perilaku tersebut menghasilkan 

gaya-gaya kepemimpinan. Hersey and Blanchard membagi gaya 

kepemimpinan ke dalam empat macam, yakni: 

a) Pemimpin yang berorientasi terhadap tugas dan rendah terhadap 

hubungan, bergaya instruksi 
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b) Pemimpin yang berorientasi tinggi terhadap tugas dan rendah terhadap 

hubungan, bergaya konsultasi  

c) Pemimpin yang berorientasi tinggi terhadap hubungan dan rendah 

terhadap tugas, bergaya konsultasi  

d) Pemimpin yang berorientasi tinggi terhadap hubungan dan rendah 

terhadap tugas, bergaya konsultasi 

Dalam teori ini, yang menjadi faktor situasional adalah tingkat 

kedewasaan, yang dibagi menjadi 4 macam yakni : a. kedewasaan tingkat 

rendah, dengan ciri tidak mampu dan tidak mau, b. kedewasaaan tingkat 

rendah menuju tingkat tinggi, dengan ciri tidak mampu tetepi mau, c. 

kedewasaan tingkat tinggi sedang menuju tingkat tinggi, dengan ciri mampu 

tetpi tidak mau, d. kedewasaan tingkat tinggi, dengan ciri mampu dan mau. 

Kedewasaan (maturity) oleh Hersey and Blanchard merupakan 

kemampuan untuk menetapkan tujuan yang tinggi yang dapat dicapai, 

keinginan untuk mengambil tanggung jawab dan keinginan untuk 

mendapatkan pengalaman atau mengembangkan wawasan. Tingkat 

kedewasaan berkaitan dengan pekerjaaan tertentu yang dihadapkan untuk 

dilakukan oleh anggota kelompok. Menurut Abi Sujak, “dari beberapa gaya 

kepemimpinan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada satu gaya kepemimpinan yang 

selalu tepat untuk semua situasi”. Efektivitas fungsi kepemimpinan kepala 

sekolah dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional yang ada pada diri 

pemimpin, bawahan dan faktor situasi. Faktor situasional yang berkaitan 

dengan diri pemimpin meliputi nilai-nilai kepribadian, kebiasaan, rasa aman 
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terhadap konsekuensi satu gaya kepemimpinan yang akan diterapkan dan 

beberapa karateristik seorang pemimpin.25  

Model kepemimpinan situasional ini berdasarkan dari aspek- aspek 

sebagai berikut sifat tugas, lingkungan kerja dan karakteristik pengikut.26 

Model kepemimpinan situasional, suatu pendekatan terhadap kepemimpinan 

yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat 

bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan 

tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki 

keterampilan-keterampilan teknis dalam perilaku manusia.27 

d. Pendekatan spiritual  

Kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang membawa 

dimensi keduniawian kepada dimensi spiritual (keilahian). Tuhan adalah 

pemimpin sejati yang mengilhami, mempengaruhi, melayani, dan 

menggerakkan hati nurani hambanya dengan cara yang sangat bijaksana 

melalui pendekatan etis dan keteladanan. Karena itu kepemimpinan spiritual 

disebut juga sebagai kepemimpinan yang berdasarkan etika religious. 

Kepemimpinan yang mampu mengilhami, membangkitkan, mempengaruhi 

dan menggerakkan melalui keteladanan, pelayanan, kasih sayang, dan 

implementasi nilai dan sifat-sifat ketuhanan lainnya dalam tujuan, proses 

budaya dan perilaku kepemimpinan. 

Kepemimpinan spiritual diyakini sebagai solusi terhadap krisis 

kepemimpinan saat ini. Kepemimpinan spiritual merupakan puncak evolusi 

                                                           
 25 H. Mulyadi. Op.Cit., hal 28  
 26 Baharuddin dan Umiarso,  Kepemimpinan Pendidikan Islam (Jogjakarta : 2012), hal 67 
 27 Andang, Op.Cit., hal 42 
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model atau pendekatan kepemimpinan karena berangkat dari paradigma 

manusia sebagai makhluk yang rasional, emosional, dan spiritual. 

Kepemimpinan spiritual bukan berarti kepemimpinan yang anti intelektual. 

Kepemimpinan spiritual bukan hanya sangat rasional, melainkan justru 

menjernihkan rasionalitas dengan bimbingan hati nuraninya. Kepemimpinan 

spiritual juga tidak bisa disamakan dengan yang serba esoteris (batin) yang 

dilawankan dengan yang serba eksoteris (lahir, formal), melainkan berupaya 

membawa dan memberi nilai dan makna yang lahir menuju rumah batin 

(spiritual) atau memberi muatan spiritualitas dan kesucian terhadap segala 

yang profan.  

Terdapat dua model kepemimpinan bila dilihat dari sumber tindakan 

kepemimpinan yaitu, kepemimpinan konvensional dan kepemipinan spiritual. 

Kepemimpinan konvensional adalah kepemimpinan yang lazim diterapkan 

dalam berbagai lembaga formal. Kepemimpinan konvensional menggunakan 

paradigma positivistik atau paradigma ilmiah dalam perilaku 

kepemimpinannya. Kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang lebih 

banyak mengandalkan kecerdasan spiritual dalam kepemimpinannya. 

Kepemimpinan spiritual merupakan model kepemimpinan komprehensif 

yang menggabungkan berbagai pendekatan dan sekaligus kekuatan penggerak 

kepemimpinan seperti kekuatan intelektual, moral, emosional, dan spiritual.28   

 

 

 

                                                           
 28 Tobroni, “Gaya dan Peran Kepemimpinan Spiritual Dalam Pembaharuan Pendidikan”, 
Progressiva vol 1 no 1 januari-juni 2006 hal 7  
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2.3. Peran Kepala Sekolah 

Penelitian tentang peranan kepala sekolah sangat penting bagi guru-

guru dan murid-murid. Pada umumnya kepala sekolah memiliki 

tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan 

kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi personalia staf, hubungan 

masyarakat, administrasi sekolah, dan perlengkapan serta organisasi sekolah. 

Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah 

merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang 

terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan 

masyarakat tentang sekolah.  

Cara kerja kepala sekolah dan cara ia memandang peranannya 

dipengaruhi oleh kepribadiannya, persiapan dan pengalaman profesionalnya, 

serta ketetapan yang dibuat oleh sekolah mengenai peranan kepala sekolah di 

bidang pengajaran. Pelayanan pendidikan dalam dinas bagi administrator 

sekolah dapat memperjelas harapan-harapan atas peranan kepala sekolah. Gaya 

artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-gerik yang bagus, 

kekuatan, dan kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan, gaya 

kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk 

mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula 

dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang 

paling disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Selanjutnya gaya 

kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik 

yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. 
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Menurut Purwanto, bahwa seorang kepala sekolah mempunyai sepuluh 

macam peranan, yaitu : “Sebagai pelaksana, perencana, seorang ahli, 

mengawasi hubungan antara anggota-anggota, mewakili kelompok, bertindak 

sebagai pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit, pemegang tanggung jawab, 

sebagai seorang pencipta, dan sebagai seorang ayah.”29  

a. Peran kepala sekolah ialah : 

1. Sebagai pelaksana  

  Seorang pemimpin tidak boleh memaksakan kehendak sendiri 

terhadap kelompoknya. Ia harus berusaha memenuhi kehendak dan 

kebutuhan kelompoknya, juga program atau rencana yang telah ditetapkan 

bersama 

2. Sebagai perencana  

  Sebagai kepala sekolah yang baik harus pandai membuat dan 

menyusun perencanaan, sehingga segala sesuatu yang akan diperbuatnya 

bukan secara sembarangan saja, tetapi segala tindakan diperhitungkan dan 

bertujuan. 

3. Sebagai seorang ahli  

 Seorang kepala sekolah haruslah mempunyai keahlian terutama 

yang berhubungan dengan tugas jabatan kepemimpinan yang 

dipegangnya. 

 

 

                                                           
 29 Purwanto Ngalim, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2002), hal. 65 
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4. Mengawasi hubungan antara anggota-anggota kelompok 

 Menjaga jangan sampai terjadi perselisihan dan berusaha 

membangun hubungan yang harmonis. 

5. Mewakili kelompok  

 Kepala sekolah harus menyadari, bahwa baik buruk tindakannya di 

luar kelompoknya mencerminkan baik buruk kelompok yang 

dipimpinnya. 

6. Bertindak sebagai pemberi ganjaran / pujian dan hukuman. 

 Kepala sekolah harus membesarkan hati anggota-anggota yang 

bekerja dan banyak sumbangan terhadap kelompoknya. 

7. Bertindak sebagai wasit dan penengah  

 Dalam menyelesaikan perselisihan atau menerima pengaduan antara 

anggota-anggotanya ia harus dapat bertindak tegas, tidak pilih kasih atau 

mementingkan salah satu anggotanya. 

8. Pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya 

 Kepala sekolah haruslah bertanggung jawab terhadap perbuatan-

perbuatan anggota-anggotanya yang dilakukan atas nama kelompoknya. 

9. Sebagai pencipta/memiliki cita-cita  

 Seorang pemimpin hendaknya mempunyai kosepsi yang baik dan 

realistis, sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai 

garis yang tegas menuju kearah yang dicita-citakan. 
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10. Bertindak sebagai ayah  

 Tindakan pemimpin terhadap anak buah atau kelompoknya 

hendaknya mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anaknya atau 

terhadap anak buahnya. 

 

b. Fungsi kepala sekolah yaitu: 

1. Kepala Sekolah Sebagai Educator (Pendidik) 

 Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan 

dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di 

sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus 

terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di 

sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi 

yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha 

memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus menerus 

meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat 

berjalan efektif dan efisien. 

2. Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

 Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus 

dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan 

dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah 

seyogyanya dapat memfasiltasi dan memberikan kesempatan yang luas 

kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan 

profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang 

dilaksanakan di sekolah, seperti: melalui kegiatan pendidikan dan 
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pelatihan di luar sekolah, seperti kesempatan melanjutkan pendidikan atau 

mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. 

3. Kepala Sekolah Sebagai Administrator 

 Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk 

tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. 

Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan 

kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat 

kompetensi para gurunya. Oleh karena itu kepala sekolah seyogyanya 

dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan 

kompetensi guru. 

4. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

 Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 

pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan 

supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk 

mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam 

pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.   

 Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus 

keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan 

kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, 

pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki 

kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam 

melaksanakan pembelajaran. Sebagaimana disampaikan oleh Sudarwan 

Danim mengemukakan bahwa menghadapi kurikulum yang berisi 
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perubahan-perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode dan 

evaluasi pengajarannya, sudah sewajarnya kalau para guru mengharapkan 

saran dan bimbingan dari kepala sekolah mereka. Dari ungkapan ini, 

mengandung makna bahwa kepala sekolah harus betul-betul menguasai 

tentang kurikulum sekolah. Mustahil seorang kepala sekolah dapat 

memberikan saran dan bimbingan kepada guru, sementara dia sendiri 

tidak menguasainya dengan baik. 

5. Kepala Sekolah Sebagai Leader (Pemimpin) 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah seperti apakah yang dapat 

menumbuh-suburkan kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap 

peningkatan kompetensi guru? Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita 

mengenal dua gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang berorientasi 

pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam 

rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat 

menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan 

fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. 

 Mulyasa menyebutkan kepemimpinan seseorang sangat berkaitan 

dengan kepribadian, dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin 

akan tercermin sifat-sifat sebagai barikut : (1) jujur; (2) percaya diri; (3) 

tanggung jawab; (4) berani mengambil resiko dan keputusan; (5) berjiwa 

besar; (6) emosi yang stabil, dan (7) teladan. 

6. Kepala Sekolah Sebagai Inovator 

 Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, 

kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin 
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hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, 

mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh 

tenaga kependidikan sekolah, dan mengembangkan model-model 

pembelajaran yang inofatif. Kepala sekolah sebagai inovator akan 

tercermin dari cara cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, 

kreatif, delegatif, integratif, rasional, objektif, pragmatis, keteladanan  

7. Kepala Sekolah Sebagai Motivator 

 Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang 

tepat untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan 

melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, 

dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber 

belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB).30 

  Dari semua penjabaran diatas dari teori kepemimpinan hingga ke peran 

sebagai pemimpin, ada satu hal lagi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin 

yakni Ikhlas, “Mau Memimpin dan Siap Dipimpin”.  

 

2.4. Teori-teori tentang Peningkatan Disiplin Guru dan Siswa 

a. Pengertian Disiplin 

 Menurut Emile Durkheim, disiplin bukanlah suatu alat sederhana 

yang bisa digunakan untuk menciptakan kedamaian semu di dalam kelas, 

disiplin adalah moralitas kelas sebagai sebuah masyarakat kecil.31 

                                                           
 30 Awwals, http://awwals7.blogspot.co.id/2012/12/fungsi-peran-tugas-tanggungjawab-
kepala.html, diakses pada tanggal 7 desember 2012 
 31 Thomas Lickona. Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi 
Pintar Dan Baik, (Bandung : Nusa Media, 2014), hal 147 

http://awwals7.blogspot.co.id/2012/12/fungsi-peran-tugas-tanggungjawab-kepala.html
http://awwals7.blogspot.co.id/2012/12/fungsi-peran-tugas-tanggungjawab-kepala.html
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Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia, 

karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang 

dapat dicapainya. Menurut Hadari Nawawi, dikatakan bahwa “ disiplin 

adalah usaha untuk membina secara terus-menerus kesadaran dalam bekarja 

atau belajar dengan baik dalam arti setiap orang menjalankan fungsinya 

secara efektif ”.  

 “Disiplin pada hakikatnya adalah kemampuan untuk mengendalikan 

diri dalam bentuk tidak melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai dan 

bertentangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan dan melakukan sesuatu 

yang mendukung dan melindungi sesuatu yang telah ditetapkan.32 Tanpa 

disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai 

hasil yang optimal.  

 Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Penelitian 

Moedjiarto, mengungkapkan bahwa karateristik tata tertib dan disiplin 

sekolah mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar. Pada 

dasarnya tata tertib dan disiplin merupakan harapan yang dinyatakan secara 

eksplisit yang mengandung peraturan tertulis mengenai perilaku peserta 

didik yang dapat diterima, prosedur disiplin, dan sanksi-sanksinya.33 

Disiplin dalam Bahasa Indonesia terkait dan menyatu dengan istilah tata 

tertib dan ketertiban mempunyai arti kepatuhan seseorang dalam mengikuti 

                                                           
 32 Samion Ar, Pengaruh Displin Mengajar Guru Terhadap Aktivitas Belajar Siswa, 
Mimbar Pendidikan, No 5, Vol XXV, Tahun 2006, hal 1  
 33 Mulyasa, Op.Cit.,hal 79  
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peraturan atau tata tertib karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang 

datang dari luar dirinya.  

 Sebaliknya istilah disiplin sebagai kepatuhan dan ketaatan yang 

muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang 

tersebut. Istilah tata tertib berarti perangkat peraturan yang berlaku untuk 

menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Kedisiplinan adalah keadaan 

sikap atau perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan atau tata tertib yang 

berlaku sehingga tercipta ketertiban atau keteraturan. Dengan adanya 

kedisiplinan yang berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dalam 

hati serta dilakukan secara teratur tanpa adanya paksaan atau tekanan dari 

pihak manapun akan membentuk kedisiplinan yang membekas.34 

 Sebuah pendekatan moral terhadap kedisiplinan, menggunakan 

kedisiplinan sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai seperti sikap 

hormat dan tanggung jawab. Pendekatan ini, berdasarkan atas tujuan utama 

kedisiplinan, yakni disiplin diri, suatu bentuk control diri yang merupakan 

dasar kepatuhan terhadap peratran dan hukum adil, salah satu ciri 

kematangan karakter yang diharapkan oleh masyarakat beradab dari 

warganya. Disiplin tanpa pendidikan moral akan sama artinya dengan 

sekedar mengontrol kerumunan, mengelola perilaku tanpa mengajarkan 

moralitas.35 Kedisplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

semua peratran perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.36 

                                                           
 34 Imam Alimaun, Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Siswa, Skripsi PGSD 
tahun 2015, Univ Negeri Semarang, hal 12 
 35 Thomas Lickona. Op.Cit., hal 148 
 36 Malayu S.P. Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Bumi Aksara, 
2005), hal 193 
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Cerminan kedisiplinan mudah terlihat pada tempat-tempat umum, lebih 

khusus lagi pada lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal 

sering terjadi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa-siswi yang 

kurang disiplin.37  

 Kedisiplinan guru juga menjadi salah satu hal penting yang harus 

dimiliki oleh guru sebagai seorang pengajar dan pendidik. Fakta lapangan 

yang sering dijumpai di sekolah adalah kurang disiplinnya guru, terutama 

masalah disiplin guru masuk ke dalam kelas pada saat kegiatan 

pembelajaran di kelas, guru hanya memberi tugas pada siswa, materi tidak 

tersampaikan dengan baik. Peningkatan disiplin guru dalam melaksanakan 

tugas sangat penting artinya bagi kelancaran dan keberhasilan sekolah 

dalam mencapai tujuannya.  

 Tanpa adanya disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas, tidak 

mungkin pelaksanaan proses belajar mengajar disekolah dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan bahwa “sekolah yang tertib, aman dan teratur merupakan 

prasyarat agar siswa dapat belajar secara optimal”.38 Guru sebagai teladan 

dalam memperkenalkan kedisiplinan. Witte dan Walsh mengemukakan dua 

dimensi penting dari disiplin sekolah dan beberapa indikator, yaitu : 1. 

Persetujuan kepala sekolah dan guru terhadap kebijakan disiplin sekolah, 

                                                           
 37 Akhmad Suyuthi, Skripsi “kebijakan kepala sekolah dalam mendisiplinkan santri (sudi 
kasus di TPQ ASY-SYIBAN lowokwaru malang), (Universitas Muhammadiyah Malang, 2014), hal. 
28 
 38 Abdul Rahman, Peningkatan Disiplin Kerja Guru di Sekolah Dasar Yayasan Mutiara 
Gambut, Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol 2 No 1 Juni 2014, hal 2 
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dan 2. Dukungan yang diberikan kepada guru dalam menegakkan disiplin 

sekolah.  

Indikator karateristik ini adalah :  

a) Terdapat peraturan tertulis yang menetapkan tingkah laku peserta didik 

yang bisa diterima, prosedur-prosedur disiplin, dan sanksi-sanksinya 

b) Penyusunan tata tertib melibatkan dan atau mendengarkan aspirasi 

peserta didik 

c) Terhadap pelanggaran-pelanggaran, dengan cepat dilakukan tindakan 

kedisiplinan 

d) Pemberian tugas tambahan atas ketidakhadiran dan keterlambatan yang 

dilakukan peserta didik 

e) Tata tertib disosialisasikan kepada peserta didik melalui berbagai cara, 

termasuk menuliskannya dalam bentuk porter afirmasi yang dipajang di 

lokasi-lokasi strategis 

f) Sosialisasi dan penerapan tata tertib terutama difokuskan pada upaya 

membantu peserta didik memahami dan mampu menyesuaikan diri 

dengan setiap butir aturan dalam tata tertib tersebut 

g) Orang tua peserta didik memberikan dukungan kepada sekolah 

mengenai kebijakan disiplin sekolah 

h) Penjatuhan hukuman atas pelanggaran tata tertib hendaknya disertai 

dengan penjelasan mengenai alasan dan maksud positif dari 

pengambilan tindakan tersebut 
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i) Penegakkan tata tertib merupakan bagian dan terintegrasi dengan upaya 

membangun budaya perilaku etik dan sikap disiplin, baik di lingkungan 

internal sekolah maupun dilingkungan luar sekolah 

j) Peserta didik memperlakukan guru dan peserta didik lainnya dengan 

rasa saling menghargai 

k) Ada konsistensi atau kesepakatan diantara para guru mengenai 

prosedur-prosedur disiplin bagi peserta didik 

l) Guru memiliki standar tertulis tentang perilaku peserta didik yang harus 

dipatuhi secara konsisten dalam kelas.39   

b. Unsur-unsur Disiplin 

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam 

memberikan penanaman kedisiplinan anak, yaitu  

1) Peraturan  

 Peraturan adalah pola yang diterapkan agar berbuat dan bertingkah 

laku yang baik, dengan tujuan untuk membekali siswa dengan pedoman 

berperilaku dan disetujui dalam kelompok tertentu. Peraturan memiliki  

dua fungsi utama, yaitu, sebagai fungsi pendidikan, karena pendidikan 

merupakan alat atau ranah dalam memperkenalkan perilaku yang 

disetujui anggota kelompok kepada siswa, serta fungsi preventif karena 

peraturan yang dibuat berfungsi dan bertujuan untuk mengekang 

perilaku yang tidak diingnkan dan tidak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dan dikehendaki.  

 

                                                           
 39 Mulyasa,  Op.Cit., hal 80 
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2) Hukuman  

 Hukuman berasal dari kata punier yang artinya menjatuhkan 

hukuman kepada seseorang karena suatu kesalahan yang dibuatnya, 

perlawanan atau pelanggaran ganjaran atau pembalasan. Hukuman 

memiliki tiga fungsi, yaitu, a. menghalangi pengulangan tindakan yang 

salah dan melanggar aturan, b. mendidik, sebelum siswa mengerti 

terhadap peraturan yang dibuat, siswa dapat mempelajari tindakan 

tersebut benar atau salah dengan mendapat hukuman, dan c. 

memberikan motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima 

di masyarakat. 

3) Penghargaan  

 Penghargaan merupakan hasil dari sesuatu yang baik. Penghargaan 

tidak harus berbentuk materi, namun bisa dengan sebuah pujian dan 

senyuman maupun ucapan baik yang menyenangkan. Penghargaan 

memiliki  tiga fungsi yaitu, a. penghargaan yang memiliki nilai 

mendidik, b. penghargaan sebagai nilai motivasi agar terus berbuat baik 

atau berperilaku baik secara sosial, dan c. penghargaan berperan guna 

memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial di masyarakat.  

4) Konsistensi  

 Konsisten merupakan ciri semua aspek kedisiplinan. Konsisten 

digunakan dalam peraturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam 

berperilaku dan bertindak, baik diajarkan maupun dipaksakan dalam 

sebuah hukuman yang mengikat atau tidak kepada siswa yang 

melanggar peraturan dan sebaliknya memberikan penghargaan bagi 
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siswa yang menyesuaikan dan taat terhadap peraturan. Konsisten 

memiliki tiga peran utama, yakni, a. mempunyai nilai untuk mendidik 

yang benar, b. konsisten memiliki nilai motivasi yang kuat untuk 

melakukan tindakan atau perilaku yang  baik dan benar di masyarakat 

serta menjauhi tindakan yang buruk dan tidak baik, c. konsisten akan 

membantu perkembangan siswa untuk hormat pada aturan-aturan 

masyarakat sebagai otoritas.40 

c. Macam Disiplin 

1. Disiplin Waktu 

 Al-waqtu kas-saif in lam taqtha’hu الوقت كااسيف ان لم تقطعه قطعك

qatha’aka, waktu ibarat pedang, bila tidak kamu gunakan menebas, 

maka ia akan menebasmu. KBBI “Waktu” yaitu : seluruh rangkaian 

saat, yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang, saat tertentu 

untuk menyelesaikan suatu kesempatan, tempo atau peluang, ketika atau 

saat terjadinya sesuatu.41 Terbuangnya wakru sering terjadi karena sifat 

malas dan lalai. Al-Qur’an memandang sikap malas sebagai sikap main-

main dan tidak serius menghadapi kehidupan. Seseorang yang malas 

cenderung bekerja setengah-setengah dan asal jadi. Pada akhirnya ia 

akan bersikap munafik dalam banyak aktivitasnya. Sebuah sikap yang 

sangat dibenci oleh Allah.  

Waktu luang adalah kenikmatan yang banyak dilalaikan orang, 

rasa syukur pun tidak tertunaikan. Waktu luang akan beriring dengan 

                                                           
 40 Dian Ardianti, Penanaman Nilai-Nilai Kedisiplinan, Skripsi PGSD, Univ Negeri 
Yogyakarta, tahun 2015, hal 27 
 41 Shobahussurur, Jangan Sia-Siakan Waktu, (Jakarta : PT Gontor Media Jaya, 2010), hal 
20 
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kesibukan, dan masa sehat dengan masa sakit. Sabda Nabi yang artinya 

“Manfaatkan lima (keadaan) sebelum (datangnya) lima (keadaan yang 

lainnya), yaitu : hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, 

waktu luangmu sebelum waktu sempitmu, masa mudamu sebelum masa 

tuamu, dan kayamu sebelum masa miskinmu”, (HR Al-Hakim dan 

Baihaqi).42 Salah satu kunci sukses seseorang, bagaimana ia mampu 

mengelola waktu dengan baik, sebagai orang yang terus belajar, 

semakin hari sebaiknya kita semakin pandai dalam mengelola waktu. 

Setiap hari kita mencoba mengelola waktu dengan baik, pembelajaran 

terus-menerus itu seharusnya memberi kita pengetahuan dan 

keterampilan pengelolaan waktu yang terus meningkat dari hari ke hari.  

Time is money, itu adalah kalimat yang diucapkan para ahli, akan 

tetapi bagi seorang guru, waktu adalah sorotan yang paling utama, 

apabila guru hadir sebelum bel mata pelajaran, maka guru tersebut 

termasuk guru yang mempunyai prinsip disiplin, namun sebaliknya 

apabila bel sudah berbunyi dan guru baru hadir, maka bisa dikatakan 

guru tersebut memiliki manajemen yang kurang baik dalam manajemen 

waktu. Oleh sebab itu tidak boleh ada ruang dalam pikiran kita untuk 

melemahkan disiplin dan komitmen kita, karena sekali kita lemah, akan 

membuat kelemahan itu menjadi kebiasaan yang besar. Sekali kita 

berpikir misalnya terlambat itu tidak apa-apa, maka akan berpotensi 

menjadi kebiasaan yang sesungguhnya bisa merusak banyak hal di masa 

                                                           
 42 Ahmad Fauzi Tidjani, Modal Berharga Waktu, (Jakarta : PT Gontor Media Jaya, 2010) 
hal 22 
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mendatang. Karena itu, disiplin merupakan kunci utama pengelolaan 

waktu. 

2. Disiplin Sikap  

Dengan kata lain mengontrol perilaku, perbuatan diri sendiri, 

karena itu merupakan awal dalam menata perilaku sebelum berinteraksi 

kepada orang lain. Mudahnya mengeluarkan kata-kata, membuat setiap 

orang ingin mengungkapkannya di setiap waktu, tempat dan 

kesempatan. Kata-kata yang tak pantas pun mudah diucapkan hingga 

menyakiti hati orang lain dan menumbuhkan kata-kata yang kotor di 

dalam hati. Sebaliknya, kata-kata yang baik, akan keluar dengan sejuta 

keharuman yng dapat menenangkan hati orang lain dan diri sendiri. 

Namun ia sangat sulit untuk diungkapkan, kecuali oleh orang yang 

memiliki kesucian hati.  

Tutur kata yang baik, akan berdampak baik bagi diri sendiri dan 

orang lain. Hablum-Minallah menjadi terjaga yang baik, hablum-

minannas, pun terjalin dengan baik. Perkataan yang terjaga dengan baik, 

akan menyelamatkan seseorang dari kemurkaan Allah dan kebencian 

yang mendalam bagi hmbanya. Sebab, perkataan dapat menembus 

apapun yang tidak dapat ditembus jarum. Sebagai guru, harus 

mencontohkan berdisiplin dalam sikap, baik dalam perkataan, perilaku, 

perbuatan maupun dalam bahasa tubuh serta dalam bahasa isyarat.  

 

 

 



48 
 

3. Disiplin dalam Beribadah 

Sebagai seorang guru, menjalankan ibadah adalah hal yang 

terpenting, apalagi seorang guru agama atau guru PAI, apabila guru 

sampai tidak melakukan ritual ibadah, maka guru tersebut tidak bisa 

disebut dengan sebutan guru agama. Dalam agama Islam, melakukan 

shalat adalah ibadah, yang mana shalat adalah tiang agama. Maka 

apabila ada satu orang saja yang tidak shalat pada waktu itu, bisa saja 

dikatakan dengan orang tersebut tidak mendirikan tiang untuk 

agamanya. 

4. Disiplin Moral 

Disiplin moral memiliki tujuan jangka panjang untuk membantu 

anak-anak dan remaja berperilaku secara tanggung jawab dalam setiap 

situasi, bukan hanya ketika ada orang dewasa yang mengawasi. Disiplin 

moral berusaha membangun sikap hormat siswa pada peraturan, hak-

hak orang lain, dan kewenangan sah guru, tanggung jawab siswa atas 

perilaku mereka sendiri, dan tanggung jawab mereka terhadap 

komunitas moral kelas. 

Ada 4 hal yang dilakukan oleh para guru yang mempraktekkan disiplin 

moral, yakni : 

a.  Para guru tersebut memproyeksikan pengertian kewenangan moral 

secara jelas dan tegas, hak dan kewajiban mereka untuk mengajarkan 

nilai-nilai moral seperti hormat dan tanggung jawab serta membuat 

para siswa bertanggung jawab terhadap standar perilaku tersebut. 
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b.  Para guru memandang kedisiplinan, termasuk persoalan pembuatan 

peraturan, sebagai bagian yang lebih besar dari pengembangan 

komunitas moral yang baik didalam kelas. 

c.  Para guru membangun dan menegakkan konsekuensi dengan cara 

yang mendidik, cara yang membuat siswa menghargai tujuan 

peraturan, bersedia mengubah perilaku yang salah dan merasa 

bertanggung jawab memperbaiki perilaku. 

d.  Para guru menunjukkan sikap peduli dan hormat pada siswa dengan 

mencoba menemukan penyebab timbulya persoalan kedisiplinan 

dan solusi yang dapat membantu keberhasilan siswa yang 

bersangkutan dan menjadi anggota komunitas kelas yang 

bertanggung jawab.43 

Dalam menanamkan kedisiplinan pada siswa, guru sebagai 

pendidik harus bertanggungjawab untuk mengarahkan apa yang baik, 

menjadi tauladan, sabar dan penuh pengertian. Guru harus mampu 

menumbuhkan dalam peserta didik, terutama disiplin diri. Untuk 

kepentingan tersebut guru harus mampu melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya 

b. Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya 

c. Menggunakan pelaksanaan aturan sekolah sebagai alat untuk 

menegakkan disiplin.44 

                                                           
 43 Thomas Lickona. Op.Cit., hal 149 
 44 Mulyasa. Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik dan Implementasi), 
(Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006), hal 109 
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2.5 Ciri-ciri Guru yang Disiplin dan Profesional 

  Kusuma Atmajaya mengemukakan bahwa “Baik dan lengkapnya 

pengaturan kurikulum, metode mengajar, dan sarana pendidikan lainnya 

sangatlah ditentukan oleh guru sebagai pelaksana”. Oleh karena itu pemerintah 

harus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan mutu guru. Misalnya, 

peningkatan sarana prasarana, peningkatan kemajuan guru melalui peraturan-

peraturan dan sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Sikap 

guru yang disiplin dan profesional adalah kunci sukses peningakatan mutu 

pendidikan.45 

 Pada dasarnya orang yang disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya 

adalah orang yang mempunyai kesadaran yang tinggi, ketepatan waktu, 

kepatuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang tinggi 

terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kedisiplinan didasari dengan 

kesadaran guru, akan dapat mendukung pelaksanaan tugas yang dipercayakan 

kepadanya. Perilaku pribadi seorang guru sangat mempengaruhi disiplin guru, 

sebagai contoh dan teladan bagi siswa, sebaiknya guru mulai menerapkan 

sikap disiplin dari diri sendiri misalnya berusahah datang ke sekolah lebih 

awal, masuk ke kelas lebih awal, dan mematuhi peraturan sekolah.46 Disiplin 

yang berasal dari dalam atau diri sendiri timbul disebabkan oleh kemauan 

sendiri dalam mematuhi ketentuan yang berlaku. Untuk setiap guru di 

harapkan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku tanpa harus 

menunggu perintah dan teguran dari atasan atau kepala sekolah. Disiplin yang 

                                                           
 45 Dwi Rahmawati. Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Peningkatan 
Kedisiplinan Guru di MIN Patuk Kidul. Skripsi Tarbiyah 2013 
 46 Abdul Rahman, Op.Cit., hal 6 
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terwujud berdasarkan kesadaran guru dapat menumbuhkan suasana yang 

harmonis, karena didasari rasa saling percaya, sehingga tercipta iklim yang 

sehat, rasa persaudaraan yang erat dan rasa tentram dalam melaksanakan tugas. 

Guru merasa senang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. Tugas guru berat akan tetapi mulia, tugas tersebut 

hanya dapat terwujudkan oleh orang-orang yang memiliki ke profesioanalan 

yang tinggi, cinta terhadap pekejaan mendidik, yang pada hakekatnya 

bersumber dari rasa kecintaan pada siswa.47   

 Kualitas tenaga pengajar, merupakan salah satu faktor penentu tinggi 

rendahnya kualitas hasil pendidikan. Posisi strategi guru untuk meningkatkan 

hasil mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional, 

faktor kesejahteraannya, disiplin kerja, motivasi kerja, serta fasilitas dari 

sekolah.48 Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan 

tinggi rendahnya kinerja seorang guru. Motivasi juga berhubungan dengan 

faktor-faktor psikologis seseorang sebagai wujud hubungan antara sikap, 

kebutuhan dan kepuasan yang terjadi dalam diri manusia. Pemenuhan 

kebutuhan yang bersifat material merupakan motivasi kerja yang berasal dari 

luar individu guru, namun besar pengaruhnya kepada kondisi kepuasan 

psikologis seorang guru. Terpenuhinya kebutuhan guru, minimal kebutuhan 

pokoknya, guru akan lebih fokus dalam bekerja dan menunjukkan kinerja yang 

sesuai dengan tuntutan profesinya.49  

                                                           
 47 Samion Ar, Op.Cit., hal 2 
 48 Messa Media Gusti, Pngaruh Kedisiplinan, Motivasi Kerja, Dan Persepsi Guru Tentang 
Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru, Jurnal Penelitian, Univ Negeri 
Yogyakarta, 2012, hal 2 
 49 Ibid.,hal 3 
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 Disiplin dalam bekerja juga sangat penting artinya bagi guru. Karena itu, 

kedisiplinan harus ditanamkan secara terus menerus menyebabkan disiplin 

tersebut menjadi kebiasaan bagi guru. Guru yang bermotivasi akan mempunyai 

tanggung jawab yang tinggi untuk bekerja dengan antusias dan sebaik mungkin 

mengerahkan segenap kemampuan dan keterampilan guna untuk mencapai 

prestasi yang optimal.50 

 

2.6 Upaya dan Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan  

 Guru 

 Kepala sekolah sangat dituntut untuk mempengaruhi guru bantunya untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional. Sikap kepemimpinan 

seorang kepala sekolah dalam menjalankan dan menggerakkan guru bantunya 

sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku tanpa ada intimidasi 

ataupun tekanan akan sangat mempengaruhi seorang guru bantu dalam 

menjalankan tugas-tugasnya akan disiplin dan rajin. Dan sebaliknya, jika bila 

seorang kepala sekolah dalam menjalankan dan menggerakkan guru bantunya 

tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku tanpa memperhatikan 

asas kebijaksanaan, maka dipastikan guru bantu tersebut akan tertekan dan 

tidak akan profesional.51  

  Upaya peningkatan disiplin guru dalam mengajar, meliputi, a. 

memperkenalkan disiplin dan tata tertib kepada guru sehubungan dengan 

pelaksanaan kerja di sekolah, b. memberikan teguran atau peringatan bagi guru 

                                                           
 50 Ibid.,hal 5 

 51 Joni,” Peran Seorang Kepala Sekolah di Dalam Meningkatkan Kedisiplinan dan 
Kerajinan Guru Bantunya di Sekolah Dasar”, dalam http//one.indoskripsi.com. diambil tanggal 30 
April 2015, pukul 16.30 
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yang melanggar disiplin kerja, c. Membuat pernyataan secara tertulis bagi guru 

yang melanggar disiplin dalam bekerja dengan maksud agar tidak terulang lagi 

pelanggaran yang sama, d. Mengevaluasi pelaksanaan disiplin dalam mengajar 

apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.52  

 Upaya lain yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan disiplin 

guru meliputi, 1. Melaksanakan pengawasan terhadap aturan yang sudah 

dibuat untuk guru dalam bekerja, 2. Menerapkan disiplin kepada guru dengan 

tegas dan pemberian sanksi bagi guru yang melanggar disiplin, 3. Memberikan 

contoh teladan yang baik kepada guru dalam menegakkan disiplin, 4. 

Menyediakan perumahan yang memadai bagi guru dengan lokasi berdekatan 

dengan sekolah, 5. Memberikan insentif kepada guru-guru yang menegakkan 

disiplin di sekolah, 6. Percepatan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat 

bagi guru yang disiplin.53   

 Kemampuan profesional kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yang 

bertanggung jawab dalam menciptakan suatu situasi belajar mengajar yang 

kondusif, sehingga para guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik 

dan peserta didik dapat belajar dengan tenang. Kepala sekolah dituntut untuk 

dapat bekerja sama dengan bawahannya, yakni para guru.54 

 

 

 

                                                           
 52 Abdul Rahman, Op.Cit., hal 3 
 53 Ibid., hal 6 
 54 Messa Media Gusti, Op.Cit., hal 3 
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2.7 Upaya dan Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Siswa 

 Upaya dan peran penanaman kedisiplinan kepada anak didik Ada beberapa  

langkah untuk mengembangkan disiplin yang baik kepada siswa : 

1. Perencanaan, ini meliputi membuat aturan dan prosedur dan 

menentukan konsekuensi untuk aturan yang dilanggar 

2. Mengajar siswa bagaimana mengikuti aturan 

3. Salah satu cara yang terbaik adalah mencegah masalah dari semua 

kejadian. Hal ini menuntut guru untuk dapat mempertahankan disiplin 

dan komunikasi yang baik. Merespon secara tepat dan konstruktif ketika 

masalah timbul.55   

 Kedisiplinan siswa dapat terbentuk dan terbina melalui berbagai cara, 

disiplin tidak terbentuk begitu saja, perlu latihan dan pembinaan serta kemauan 

siswa. Disiplin dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu, kesadaran diri, 

pengikutan dan ketaatan, alat pendidikan, hukuman, teladan, lingkungan yang 

berdisiplin, dan latihan berdisiplin. Ketujuh faktor tersebut merupakan faktor 

yang mempengaruhi seseorang berdisiplin baik dilingkungan sekolah atau 

lingkungan keluarga.56  

 Faktor teladan mempengaruhi disiplin siswa, teladan atau contoh akan lebih 

bermakna dibandingkan kata-kata nasehat atau peringatan. Teladan yang 

dilakukan oleh orang tua, guru atau kepala sekolah akan mempengaruhi siswa 

secara tidak langsung. Siswa lebih sering mencontoh hal-hal yang dilakukan 
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 56 Imam Alimaun, Op.Cit., hal 16 
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oleh orang tua atau gurunya. Kepala sekolah, guru dan orang tua perlu 

memberikan teladan yang baik terutama di depan siswa.57 Pihak-pihak yang 

terkait dalam kedisiplinan ini merupakan pihak yang berada dalam lingkungan 

sekitar peserta didik, dan dalam hal ini ada tiga pihak yang terkait di dalamnya 

yaitu orang tua, guru dan teman, yakni orang tua, guru, dan teman. 

a) Orang tua : dalam hal ini adalah pendidikan yang diberikan orang tua di 

dalam keluarga, semisal pendidikan orang tua itu sendiri. Semakin tinggi 

pendidikan orang tua, ada kecenderungan anak semakin baik. Hal ini 

disebabkan pendidikan orang tua berhubungan dengan besarnya komitmen 

untuk mengasuh anak dan juga tanggap dalam permasalahan yang dihadapi 

oleh anak.58 

b) Guru : guru dalam hal ini adalah sebagai teladan di lingkungan sekolah, 

karena guru merupakan sosok yang menjadi teladan bagi peserta didik di 

sekolah. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan oleh 

guru akan menjadi sorotan peserta didik serta orang disekitar 

lingkungannya yang menganggap dan mengakui sebagai guru.59  

c) Teman : dalam hal ini siswa masih dalam kategori remaja, karena remaja 

lebih banyak di luar rumah bersama dengan teman sebaya sebagai 

kelompok, maka dapat dimengerti bahwa pengaruh teman-teman sebaya 

pada sikap, pembicaraan, minat, dan perilaku lebih besar daripada 

pengaruh keluarga.60 
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