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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan didefinisikan sebagai seni mempengaruhi dan 

mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kohormatan, dan kerja 

sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama.1 Sedangkan menurut 

Stephen P. Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi 

suatu kelompok untuk pencapaian tujuan.2 

Dalam KBBI, istilah pemimpin diartikan sebagai pemuka, penuntun 

(pemberi contoh) atau penunjuk jalan. Jadi secara fisik pemimpin itu berada di 

depan. Tetapi pada hakekatnya, di manapun tempatnya, seseorang dapat menjadi 

pemimpin dalam memberikan pimpinan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ki Hajar 

Dewantoro yang terkenal “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut 

wuri handayani” artinya, jika ada di depan memberikan contoh, di tengah-tengah 

memberikan dorongan/motivasi, sedangkan apabila berada di belakang dapat 

memberikan pengaruh yang menentukan. 

Dalam bahasa Inggris, istilah kepemimpinan disebut dengan leadership. 

Seiring dengan istilah tersebut, Soehardjono memaparkan istilah kepemimpinan 

(leadership) secara etimologis, leadership berasal dari kata “to lead” (bahasa: 

Inggris) yang artinya memimpin. Selanjutnya timbullah kata “leader” artinya 
                                                             

1Rivai, Kepemimpinan Pendidikan, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2003), h. 3  
2Stephen P. Robbins, Essentials of Organizational Behavior, ( Prentice-Hall, 1983), h.112  
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pemimpin yang akhirnya lahir istilah leadership yang diterjemahkan menjadi 

kepemimpinan.3 

Kepemimpinan sebagai ilmu demikian berkembang, seiring dengan 

perkembangan itu pemahaman tentang kepemimpinanpun mengalami 

perkembangan. Menurut Andrew J. Dubrin dalam Buku The Complete Ideal’s 

Guides to Leadership 2nd Edition yang dialih bahasa oleh Tri Wibowo BS arti 

kepemimpinan yang sesungguhnya dapat dijelaskan dengan banyak cara. Ada 

lima definisi tentang kepemimpinan dan definisi itu dapat dilihat sebagai berikut: 

Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui 

komunikasi untuk mencapai tujuan.  

1) Kepemimpinan adalah cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau 
perintah.  

2) Kepemimpinan adalah tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak 
atau merespon dan menimbulkan perubahan positif.  

3) Kepemimpinan adalah kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan 
mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan.  

4)  Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri 
dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasional tercapai.4 

Anoraga mengartikan kepemimpinan sebagai hubungan dimana satu orang 

yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara sukarela 

dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal 

yang diinginkan oleh pimpinan tersebut.5 

Freeman, dan Gilbert, menyatakan “leadership is the process of directing 

and influencing the task related activities of group members”. Kepemimpinan 
                                                             

3Soehardjono, Kepemimpinan: Suatu tinjauan singkat tentang Pemimpin dan 
Kepemimpinan serta Usaha-usaha Pengembangannya, (Malang: APDN Malang Jawa Timur, 
998), h. 127  

4Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta : Grapindo Persada, 2002), h. 4 
5Anoraga, Pendekatan Kepemimpinan Lembaga Pendidikan, (Surabaya : Usaha Nasional, 

1990), h. 2 
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adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam 

berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Lebih jauh lagi, Griffin membagi 

pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses, dan sebagai 

atribut.6 

Sebagai proses, kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan 

oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan 

pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, 

atau yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta 

membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Adapun dari 

sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh 

seorang pemimpin. 

 Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa 

menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima 

dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka. 

Menurut Wahjosumidjo, dalam praktek organisasi, kata “memimpin” 

mengandung konotasi menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, 

membina, memberikan teladan, memberikan dorongan, memberikan bantuan, dan 

sebagainya.7 Sebagian besar definisi mengenai kepemimpinan mencerminkan 

asumsi bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang 

sengaja dijalankan seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-

aktivitas serta hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi. 
                                                             

6Usman Husaini, Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2009), h. 218  

7Anoraga, Op.cit., h. 349 
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Para pakar manajemen telah banyak memberikan tentang pengertian dan 

teori kepemimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien, hal tersebut disebabkan organisasi tidak dapat dipisahkan dengan 

kepemimpinan. Berhasil tidaknya suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh 

kepemimpinan yang memimpin organisasi, bahkan maju mundurnya suatu 

organisasi sering diidentikkan dengan perilaku kepemimpinan dari pimpinannya. 

Dengan demikian, pemimpin harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

organisasi atau lembaga yang dipimpin, hal ini menempatkan posisi pemimpin 

yang sangat penting dalam suatu organisasi atau pada lembaga tertentu. 

Sementara itu Nawawi mendefinisikan kepemimpinan sebagai 

kemampuan menggerakkan, memberi motivasi, dan mempengaruhi orang-orang 

agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan 

melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan.8 

Sedangkan menurut Sadler kepemimpinan adalah suatu proses atau 

aktifitas mempengaruhi perilaku yang menjadi panutan interaksi antara pemimpin 

dan pengikut serta pencapaian tujuan yang lebih riil dan komitmen bersama dalam 

pencapaian tujuan dan perubahan terhadap budaya organisasi yang lebih maju.9 

Menurut Gary Yulk kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang 

untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana 

tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu 

dan kolektif mencapai tujuan bersama.10 

Menurut Yukl dalam Husaini Usman, beberapa definisi tentang 
                                                             

8Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Haji Masagung, 1987), h. 81  
9Romad, Kepemimpinan Pendidikan, (Bandung: Cahaya Ilmu, 2010), h. 43  
10Gari Yukl, Kepemimpinan dalam Organisasi, (Jakarta : PT. Indeks, 2010), h. 8 
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kepemimpinan yang dianggap cukup mewakili selama seperempat abad adalah 

sebagai berikut: 

a) Kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang individu yang memimpin 
aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai 
bersama.  

b) Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu 
situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah 
pencapaian tujuan satu atau beberapa tujuan tertentu.  

c) Kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemiliharaan struktur 
dalam harapan dan interaksi.  

d) Kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit, pada 
dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan 
rutin organisasi.  

e) Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah 
kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan.  

f) Kepemimpinan adalah sebuah proses memberikan arti (pengarahan yang 
berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk 
melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.11 

Dari definisi-definisi kepemimpinan yang berbeda-beda tersebut, pada 

dasarnya mengandung kesamaan asumsi yang bersifat umum seperti : (1) di dalam 

satu fenomena kelompok melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih, (2) 

didalam melibatkan proses mempengaruhi, dimana pengaruh yang sengaja 

digunakan oleh pemimpin terhadap bawahan. 

Berdasarkan uraian tentang definisi kepemimpinan di atas, terlihat bahwa 

unsur kunci kepemimpinan adalah pengaruh yang dimiliki seseorang dan pada 

gilirannya akibat pengaruh itu bagi orang yang hendak dipengaruhi. Peranan 

penting dalam kepemimpinan adalah upaya seseorang yang memainkan peran 

sebagai pemimpin guna mempengaruhi orang lain dalam organisasi/lembaga 

tertentu untuk mencapai tujuan. 

 

                                                             
11Usman Husaini, Op. cit., h. 279 
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Menurut Wirawan, “mempengaruhi” adalah proses dimana orang yang 

mempengaruhi berusaha merubah kompetensi, perilaku, nilai-nilai, normanorma, 

kepercayaan, pikiran dan tujuan yang dipengaruhi secara sistematis.12 

Kepemimpinan dalam Islam adalah perilaku interaktif yang mampu 

mempengaruhi individu-individu untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka 

memberikan arahan, petunjuk yang lebih baik dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, mengembangkan, memegang teguh, dan menjaga kepercayaan yang 

dipercayakan kepadanya. Begitu juga dengan peran kepala sekolah sebagai 

pemimpin harus mampu untuk meningkatkan peran strategis dan teknis dalam 

meningkatkan kualitas lembaga yang dipimpinnya. Hal lain yang pelu 

diperhatikan juga adalah kepemimpinan kepala sekolah sebagai agen perubahan 

dalam meningkatkan kualitas keagamaan sangat penting. Karena dengan dasar 

agama seluruh warga/komunitas sekolah dapat menjalankan aktifitas 

pembelajaran dan pergaulan di lingkungan masyarakat dengan didasari oleh nilai-

nilai keislaman. 

Dengan demikian kepemimpinan mempunyai proses yang muncul pada 

setiap individu, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibn Umar r.a., 

berkata: “Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

ْم  كُ لُّ اٍع، ُ ْم  رَ كُ لُّ وٌل  وَُ ْسئُ ْن  مَ ِتِھ، عَ ِعيَّ اُم  رَ مَ اٍع  ِ وٌل  رَ ْسئُ مَ ْن  وَ ِتِھ، عَ ِعيَّ ُجُل  رَ الرَّ اٍع  وَ  رَ

ِلِھ  ِ ْ وٌل  أَ ْسئُ ْن  ومَ ِتِھ، عَ ِعيَّ ةُ  رَ ْرأَ َ املْ ةٌ  وَ اِعيَ ِت  ِ رَ ْ ا بَ ِجَ وْ ةٌ  زَ ولَ ْسئُ مَ ْن  وَ ا، عَ َ ِ ِعيَّ  رَ

ُجُل  الرَّ اٍع  وَ اِل  ِ رَ يِھ  مَ بِ وٌل  أَ ْسئُ مَ ْن  وَ ِتِھ، عَ ِعيَّ الَ  رَ ْم  أَ كُ لُّ اٍع  ُ ْم  رَ كُ لُّ وٌل  وَُ ْسئُ ْن  مَ  عَ

ِتِھ  ِعيَّ رَ
 

                                                             
12Wirawan, Op. cit., h. 135 
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Artinya: “Setiap kamu adalah pemimipin dan setiap kamu akan ditanyai tentang 
kepemimpinannya, seorang imam (pemimpin) akan ditanya hal rakyat yang 
dipimpinnya, Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. 
Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal 
tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga 
yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal 
yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya dari 
hal-hal yang dipimpinnya. (HR. Bukhari dan Muslim).13 

Pada dasarnya, hadits di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam 

Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan 

adalah tanggungjawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai 

pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul 

tanggungjawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami 

bertanggungjawab atas istrinya, seorang bapak bertanggungjawab kepada anak-

anaknya, seorang majikan betanggung jawab kepada pekerjanya, dst. 

Akan tetapi, tanggungjawab di sini bukan semata-mata bermakna 

melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) 

bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggungjawab di 

sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Karena kata râ’a sendiri secara bahasa 

bermakna gembala dan kata râ-in berarti pengembala. Ibarat pengembala, ia harus 

merawat, memberi makan dan mencarikan tempat berteduh binatang 

gembalaannya. Singkatnya, seorang penggembala bertanggung jawab untuk 

mensejahterakan binatang gembalaannya. 

Tapi cerita gembala hanyalah sebuah tamsil, dan manusia tentu berbeda 

dengan binatang, sehingga menggembala manusia tidak sama dengan 

                                                             
13Imâm al-Nawawî, Syarh Shahîh Muslîm, (Cairo: Syirkat Iqâmat al-Dîn, 1349 H), h. 315 
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menggembala binatang. 

Anugerah akal budi yang diberikan Allah SWT kepada manusia 

merupakan kelebihan tersendiri bagi manusia untuk mengembalakan dirinya 

sendiri, tanpa harus mengantungkan hidupnya kepada penggembala lain. 

Karenanya, pertama-tama yang disampaikan oleh hadits di atas adalah bahwa 

setiap manusia adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan 

dirinya sendiri, atau dengan kata lain, seseorang mesti bertanggung jawab untuk 

dirinya sendiri, tanpa mengantungkan hidupnya kepada orang lain. Dalam Islam 

karena kepemimpinan erat kaitannya dengan pencapaian cita-cita maka 

kepemimpinan itu harus ada dalam tangan seorang pemimpin yang beriman. 

Dan hakikat kepemimpinan antara lain kemampuan seseorang dalam 

mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang positif, juga 

adanya unsur-unsur orang yang memimpin, yang dipimpin, adanya organisasi dan 

adanya tujuan yang ingin dicapai bersama. Dalam ajaran Islam baik ayat maupun 

hadits banyak yang menjelaskan tentang kepemimpinan baik langsung atau tidak 

langsung diantaranya surat al-Nahl ayat 36 yang menjelaskan tentang hakekat 

diutusnya para Rasul kepada manusia sebenarnya hanyalah untuk memimpin umat 

dan mengeluarkannya dari kegelapan kepada cahaya (petunjuk) yang benar 

dengan menunjukkan akidah yang benar.  

دْ  قَ لَ ا وَ نَ ثْ عَ َ ِ  ّ ِل ٍة  ُ مَّ ُسوال أُ ِن  رَ وا أَ دُ بُ ھَ  اعْ وا اللَّ بُ ِ اْجتَ وَت  وَ اغُ ْم  الطَّ ُ ِمْ ْن  فَ  مَ

ى دَ ھُ  َ ْم  اللَّ ُ ِمْ ْن  وَ ْت  مَ ِھ  َحقَّ يْ لَ ةُ  عَ اللَ وا الضَّ ُ ِس ِض  ِ فَ ُروا رْ ظُ انْ َف  فَ يْ  كَ

انَ  ةُ  َ اِقبَ نَ  عَ بِ ّ ِذ كَ ُ  املْ
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Artinya: Dan sungguh Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk 
menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu”, maka di antara 
umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di 
antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu 
dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 
mendustakan (rasul-rasul). (Qs. al-Nahl: 36).14 

Bertolak dari pengertian kepemimpinan tersebut, terdapat tiga unsur yang 

saling berkaitan, yaitu unsur manusia, sarana, dan tujuan. Untuk dapat 

memperlakukan ketiga unsur tersebut secara seimbang, seorang pemimpin harus 

memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan yang diperlukan dalam 

melaksanakann kepemimpinannya. Pengetahuan dan keterampilan ini dapat 

diperoleh dari pengalaman belajar secara teori ataupun dari pengalamannya dalam 

praktek selama menjadi pemimpin. Namun secara tidak disadari seorang 

pemimpin dalam memperlakukan kepemimpinannya menurut caranya sendiri, dan 

cara-cara yang digunakan itu merupakan pencerminan dari sifat-sifat dasar 

kepemimpinannya. 

Dengan demikian, kepemimpinan adalah hal yang berhubungan dengan 

proses menggerakkan, memberikan tuntunan, binaan dan bimbingan, 

menunjukkan jalan, memberi keteladanan, mengambil resiko, mempengaruhi dan 

meyakinkan pihak lain. 

Dari definisi-definisi di atas, paling tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepemimpinan adalah masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara 

pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan 

bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi dan 

mengkoordinasi. 

                                                             
14Mahmud Yunus, Tarjamah al-Qur’anul Karim, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 2000), h. 244 
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Dari sini dapat dipahami bahwa tugas utama seorang pemimpin dalam 

menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada kemampuannya dalam 

melaksanakan program-program saja, tetapi lebih dari itu yaitu pemimpin harus 

mempu melibatkan seluruh lapisan organisasinya, anggotanya atau masyarakatnya 

untuk ikut berperan aktif sehingga mereka mampu memberikan kontribusi yang 

positif dalam usaha mencapai tujuan. 

2. Teori Kepemimpinan 

 Teori kepemimpinan yang berkembang selama ini ingin mengetahui 

bagaimana terjadinya keefektifan kepemimpinan dalam organisasi. Sehingga 

berbagai hasil penelitian menemukan teori bahwa kepemimpinan dapat dilihat dari 

pribadi pemimpin, perilaku pemimpin, situasi budaya organisasi, hubungan 

pemimpin dengan yang dipimpin dan hubungan pemimpin dengan tugas-

tugasnya. Untuk meningkatkan keefektifan dalam mengelola sekolah, maka 

beberapa hal penting yang harus dimiliki kepala sekolah sebagai pemimpin yaitu 

kemampuan politis, kemampuan pengajaran, kemampuan interpersonal dan 

kemampuan teknis.15 Kepala sekolah harus mampu memberikan peran sebagai 

seorang inisiator, inspirator, partisipator dan motivator kepada guru, siswa, dan 

karyawan untuk sama-sama menciptakan sinergisitas dalam meningkatkan kinerja 

lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.16 Teori 

kepemimpinan juga membicarakan bagaimana seseorang menjadi pemimpin atau 

                                                             
15Rasmianto, Kepemimpinan Kepala Sekolah Berwawasan Visioner-Transformatif dalam 

Otonomi Pendidikan, (Malang: Jurnal el-Harakah, 2003), h. 17 
16Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, dari Sentralisasi 

Menunju Desentralisasi, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2006), h. 44. 
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bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Kepemimpinan tidak lagi dipahami 

secara organik tetapi merupakan dimensi organisasi yang mempunyai kontribusi 

untuk membangun budaya organisasiyang sehat.17 Ada beberapa teori tentang 

kepemimpinan, di antaranya ialah : 

a) Teori Genetis 

Teori ini mengatakan bahwa pemimpin besar (great leader) dilahirkan, 

bukan dibuat (leader are born, and not made).18 Penganut teori ini mengatakan 

bahwa seorang pemimpin akan terbentuk dengan sendirinya karena ia telah 

dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimana pun seorang 

ditempatkan pada suatu waktu ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan 

untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin. Mitos ini 

berbahaya bagi perkembangan regenerasi pemimpin karena yang dipandang 

pantas menjadi pemimpin adalah orang yang memang dari sananya dilahirkan 

sebagai pemimpin, sehingga yang bukan dilahirkan sebagai pemimpin tidak 

memiliki kesempatan menjadi pemimpin. 

b) Teori Sosial 

Teori ini menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin itu harus disiapkan dan 

dibentuk, Jika teori genetis mengatakan bahwa “leaders are born and not made”, 

maka penganut-penganut sosial mengatakan sebaliknya yaitu “Leaders are made 

and not born”. 

                                                             
17Mulyadi, Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Budaya 

Madrasah, (Malang: el-Hikmah, 2010), h. 44. 
18Sudarwan Danim, Kepemimpinan Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 7 
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Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat 

menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu. 

c) Teori Ekologis 

Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori 

sosial. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat 

menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat 

bakat kepemimpinan, bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan 

yang teratur dan pangalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk 

mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu.19 

d) Teori Kontingensi 

Selain ketiga teori tersebut, muncul pula teori keempat yaitu Teori 

Kontigensi atau Teori Tiga Dimensi. Penganut teori ini berpendapat bahwa, ada 

tiga faktor yang turut berperan dalam proses perkembangan seseorang menjadi 

pemimpin atau tidak, yaitu: (1) Bakat kepemimpinan yang dimilikinya; (2) 

Pengalaman pendidikan, latihan kepemimpinan yang pernah diperolehnya; dan (3) 

Kegiatan sendiri untuk mengembangkan bakat kepemimpinan tersebut.  

Teori tersebut disebut dengan teori serba kemungkinan dan bukan sesuatu 

yang pasti, artinya seseorang dapat menjadi pemimpin jika memiliki bakat, 

lingkungan yang membentuknya, kesempatan dan kepribadian, motivasi dan 

minat yang memungkinkan untuk menjadi pemimpin. 

Menurut Ordway Tead, bahwa timbulnya seorang pemimpin, karena : (1) 

Membentuk diri sendiri (self constituded leader); (2) Dipilih oleh golongan, 
                                                             

19Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Raja Grafindo, Jakarta, 2005), h. 33 
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artinya ia menjadi pemimpin karena jasa-jasanya, karena kecakapannya, 

keberaniannya dan sebagainya terhadap organisasi; (3) Ditunjuk dari atas, artinya 

ia menjadi pemimpin karena dipercaya dan disetujui oleh pihak atasannya.20 

3. Tipe-Tipe Kepemimpinan 

a) Tipe Otokratik 

Tipe pemimpin otokratik adalah tipe pemimpin yang memperlakukan 

organisasi yang dipimpinnya sebagai milik pribadi. Sehingga hanya kemauannya 

sajalah yang harus berlangsung dan kurang mau memperhatikan kritik dari 

bawahannya. Ia berfikir bahwa mereka yang dipimpin itu sematamata 

bawahannya. Oleh sebab itu, biasanya ia tertutup terhadap kritik, saran dan 

pendapat orang lain. ia beranggapan bahwa seolah-olah pikiran dan 

pendapatnyalah yang paling benar, karena itu harus dilaksanakan dan dipatuhi 

secara mutlak.21 

b) Tipe Paternalistik 

Kepemimpinan paternalistik adalah model kepemimpinan yang mana 

pemimpin menganggap orang yang dipimpin tidak pernah dewasa, karenanya ia 

jarang memberikan kesempatan kepada yang dipimpinnya untuk mengembangkan 

daya kreasi, inisiatif dan mengambil keputusan dalam bidang tugas yang 

dibebankan kepadanya. Kepemimpinan model ini lebih menonjolkan figur, dan 

biasanya jika figurnya wafat, maka organisasi akan menjadi stagnan, mundur atau 

                                                             
20Imam Mujiono, Kepemimpinan dan Keorganisasian, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 

18 
21Sondang P. Siagian, Tipe-tipe Kepemimpinan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2009), h. 63 
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runtuh. Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat 

yang bersifat tradisional, umumnya dimasyarakat agraris.22 

c) Tipe Kharismatik 

Kepemimpinan kharismatik adalah suatu kemampuan untuk menggerakan 

orang lain dengan mendayagunakan kelebihan atau keistimewaan dalam sifat 

kepribadian yang dimiliki oleh seorang pemimpin.23 

d) Tipe Laissez Faire 

Pola kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari pola kepemimpinan 

otokrasi. Perilaku yang dominan dalam kepemimpinan ini adalah perilaku 

kompromi. Pemimpin dalam pola kepemimpinan ini berkedudukan sebagai 

simbol atau perlambang organisasi. Kepemimpinan dijalankan dengan 

memberikan kebebasan kepada semua anggota organisasi dalam menetapkan 

keputusan dan pelaksanaannya menurut kehendak masing-masing. Kepemimpinan 

ini juga disebut kepemimpinan bebas kendali.24 

e.) Tipe Demokratis 

Kepemimpinan demokratis adalah sebuah model kepemimpinan yang 

mana pemimpinnya berusaha menyinkronkan antara kepentingan dan tujuan 

organisasi dengan kepentinagn dan tujuan orang yang dipimpinannya. Pemimpin 

model ini biasanya lebih mengutamakan kerjasama. Ia lebih terbuka, mau dikritik 

                                                             
22Ibid, h. 64 
23Kartini Kartono, Op. cit, h. 65 
24Ibid, h. 67 
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dan menerima pendapat dari orang lain. Dalam mengambil keputusan dan 

kebijaksanaan lebih mengutamakan musyawarah.25 

Tipe kepemimpinan demokratis ini sangat sesuai dengan konsep Islam di 

mana di dalamnya banyak menekankan prinsip musyawarah untuk mufakat. 

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi: 

ا ِبمَ ٍة  فَ ْحمَ ِھ  ِمَن  رَ َت  اللَّ ْم  ِلنْ ُ وْ  لَ لَ َت  وَ نْ ظا كُ ِليَظ  فَ ِب  غَ لْ قَ وا الْ ضُّ فَ ِلَك  ِمْن  النْ اْعُف  َحوْ  فَ

ْم  ُ ْ ِفْر  عَ غْ اْستَ ْم  وَ ُ ْم  لَ ُ اِورْ شَ ِر  ِ وَ ا مْ ذَ إِ َت  فَ مْ زَ ْل  عَ َّ وَ تَ ِھ  عََ فَ نَّ  اللَّ ھَ  إِ ِحبُّ  اللَّ  يُ

نَ  ِل ّ ِ وَ تَ ُ  املْ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 
urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali-Imran: 159)26 

Sebuah kepemimpinan Kepala Sekolah akan efektif sangat dipengaruhi 

oleh gaya kepemimpinan terhadap para bawahan (guru dan karyawan). Hersey 

dan Blanchard menjelaskan: “The Style of leader is the consistent behavior 

patterns that they use when they are working with and trhough other people as 

perceived by those people”. Artinya bahwa Gaya kepemimpinan adalah pola 

prilaku para pemimpin yang konsisten mereka gunakan ketika mereka bekerja 

dengan dan melalui orang lain seperti yang dipersepsi orang-orang itu.27 

                                                             
25Ibid. 
26Mahmud Yunus, Tarjamah Al-Qur’anul Karim, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 2000), h. 

120. 
27Sugeng P, Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan SDM, 

(Malang: PPS UIN Malang, 2005), h. 39 
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Lebih lanjut Hersey dan Blanchard menjelaskan bahwa gaya 

kepemimpinan yang efektif ada empat, yaitu: 

a. Gaya Instruktif, dimana pemimpin memberi instruksi dan mengawasi 
pelaksanaan tugas dan kinerja anak buahnya. Penerapannya pada 
bawahan yang masih baru bertugas. 

b. Gaya Konsultatif, dimana pemimpin menjelaskan keputusannya dan 
membuka kesempatan untuk bertanya. Penerapannya pada bawahan 
yang memiliki kemampuan tinggi namun kemauan rendah. 

c. Gaya Partisipatif, dimana pemimpin memberikan kesempatan untuk 
menyampaikan ide-ide sebagai dasar pengambilan keputusan. 
Penerapannya pada bawahan yang memiliki kemampuan rendah, 
namun kemauan kerja tinggi. 

d. Gaya Delegatif, dimana pemimpin melimpahkan keputusan dan 
pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Penerapannya bagi bawahan 
yang memiliki kemampuan dan kemauan tinggi.28 

4. Kepemimpinan Efektif 

Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang menyebabkan 

sesuatu yang tepat terlaksana melalui orang yang tepat, pada saat dan tempat yang 

tepat. Kepemimpinan yang efektif dinilai melalui apa yang dihasilkannya. Untuk 

menjadi pemimpin yang berhasil, seseoraang harus menyebabkan sesuatu 

terlaksana. Salah satu tugas pemimpin yang paling menantang adalah 

menempatkan orang yang tepat untuk tugas yang tepat dan memotivasi untuk 

melakukan dengan baik. Setelah menentukan apa yang tepat dalam bentuk hal 

yang harus dilaksanakan dan orang yang melaksanakan, pemimpin yang efektif 

juga memikirkan secara serius masalah saat dan tempat. “pemimpin yang efektif 

adalah seorang yang membuat rencana dengan hati-hati dan menggunakan waktu 

                                                             
28Sugeng P, Prilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan SDM, 

(Malang: PPS UIN Malang, 2005), h. 39 
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dengan baik untuk mencapai sasaran, mengetahui kapan saatnya adalah mutu 

kepemimpinan yang sangat menguntungkan”.29 

Menurut Goodwin “para pemimpin yang efektif mewujudkan prinsip-

prinsip organisasi yang ada”. Adalah penting sekali bahwa orang-orang yang ingin 

memimpin secara efektif, menjadi teladan baik yang mewakili citra kelompok 

atau organisasi mereka.30 Pemimpin-pemimpin yang efektif terus mengingatkan 

kelompok tentang tujuan-tujuan kelompok, supaya mereka dapat mengukur sejauh 

mana mereka telah mencapai tujuan tersebut. Pemimpin yang efektif bukan saja 

menghayati prinsip-prinsip kelompok dan bersahabat dengan orang lain secara 

positif, mereka juga bertanggungjawab bahwa kelompoknya tengah menjalankan 

fungsi-fungsi utamanya.31 Pemimpin yang efektif juga merekrut orang tertentu, 

mereka tidak asal mengundang orang melakukan tugas. 

Mereka mencari orang yang memiliki kecakapan-kecakapan dan 

kemampuan tertentu yang dapat menggunakan atau dilatih menggunakan talenta, 

kemampuan dan sumber daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang 

telah diketahui.32 

Fiedler dan Charmer dalam kata pengantar bukunya yang berjudul 

Leadership and Effective Management, mengemukakan bahwa persoalan utama 

kepemimpinan dapat dibagi ke dalam tiga masalah pokok, yaitu : (1) bagaimana 

                                                             
29Goodwin, Theoris of Leadership, (New Jersey : Mc Graw Hill Comp., 1996), h. 11-13 
30Ibid., h. 25 
31Ibid., h. 27 
32Ibid., h. 34 
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seseorang dapat menjadi seorang pemimpin, (2) bagaimana para pemimpin itu 

berperilaku, dan (3) apa yang membuat pemimpin itu berhasil.33 

Sehubungan dengan masalah di atas, studi kepemimpinan yang terdiri dari 

berbagai macam pendekatan pada hakikatnya merupakan usaha untuk menjawab 

atau memberikan pemecahan persoalan yang terkandung di dalam ketiga 

permasalahan tersebut. Hampir seluruh penelitian kepemimpinan dapat 

dikelompokkan ke dalam empat macam pendekatan, yaitu pendekatan pengaruh 

kewibawaan, sifat, perilaku, dan situasional.34 Berikut uraian ke empat macam 

pendekatan tersebut : 

a) Pendekatan pengaruh kewibawaan (power influence approach) 

Menurut pendekatan ini, keberhasilan pemimpin dipandang dari segi 

sumber daya dan sejumlah kewibawaan yang ada pada para pemimpin, dan 

dengan cara yang bagaimana para pemimpin menggunakan kewibawaan tersebut 

kepada bawahan. Pendekatan ini menekankan proses saling mempengaruhi, sifat 

timbal balik dan pentingnya pertukaran hubungan kerjasama antara para 

pemimpin dengan bawahan. 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengelompokan sumber dari mana 

kewibawaan tersebut berasal, yaitu : (1) Legitimate Power ; bawahan melakukan 

sesuatu karena pemimpin memiliki kekuasaan untuk meminta bawahan dan 

bawahan mempunyai kewajiban untuk menuruti atau mematuhinya, (2) Coercive 

power ; bawahan mengerjakan sesuatu agar dapat terhindar dari hukuman yang 

                                                             
33Fred E. fiedler and Martin M. Charmer, Leadership and Effective Management, 

(Glenview Illinois: Scott, Foresman and Company, 1974), h. 55 
34Wahjosumidjo, Op. cit., h. 19 
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dimiliki oleh pemimpin, (3) Reward power ; bawahan mengerjakan sesuatu agar 

memperoleh pengharagaan yang dimiliki oleh pemimpin, (4) Referent power ; 

bawahan melakukan sesuatu karena bawahan merasa kagum terhadap pemimpin 

dan mau berperialaku pula seperti pemimpin, dan (5) Expert power ; bawahan 

mengerjakan sesuatu karena bawahan percaya pemimpin memiliki pengetahuan 

khusus dan keahlian serta mengetahui apa yang diperlukan.35 

Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan atau pengaruh yang 

dimiliki oleh pemimpin. Kewibawaan pemimpin dapat mempengaruhi bawahan, 

bahkan menggerakkan, memberdayakan segala sumber daya sekolah untuk 

mencapai tujuan sekolah sesuai dengan keinginan pemimpin. 

Berdasarkan pendekatan pengaruh kewibawaan, seorang pemimpin 

dimungkinkan untuk menggunakan pengaruh yang dimilikinya dalam membina, 

memberdayakan, dan memberi teladan terhadap guru sebagai bawahan. 

Legitimate power dan coercive power memungkinkan pemimpin dapat 

melakukan pembinaan terhadap guru, sebab dengan kekuasaan dalam memerintah 

dan memberi hukuman, pembinaan terhadap guru akan lebih mudah dilakukan. 

Sementara itu dengan reward power memungkinkan pemimpin memberdayakan 

guru secara optimal, sebab penghargaan yang layak dari pemimpin merupakan 

motivasi berharga bagi guru untuk menampilkan performance terbaiknya. 

Selanjutnya dengan referent dan expert power, keahlian dan perilaku pemimpin 

yang diimplementasikan dalam bentuk rutinitas kerja, diharapkan mampu 

meningkatkan motivasi kerja para guru. 

                                                             
35Ibid., h. 21 
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b) Pendekatan Sifat (the trait approach) 

Pendekatan ini menekankan pada kualitas pemimpin. Keberhasilan 

pemimpin ditandai oleh daya kecakapan luar biasa yang dimiliki oleh pemimpin, 

seperti tidak kenal lelah, intuisi yang tajam, wawasan masa depan yang luas, dan 

kecakapan meyakinkan yang sangat menarik. 

Menurut pendekatan sifat, seseorang menjadi pemimpin karena 

sifatsifatnya yang dibawa sejak lahir, bukan karena dibuat atau dilatih. Seperti 

dikatakan oleh Theirauf dalam Purwanto; “The heredity approach states that 

leaders are born and note made-that leaders do not acquire the ability to lead, but 

inherit it” yang artinya pemimpin adalah dilahirkan bukan dibuat bahwa 

pemimpin tidak dapat memperoleh kemampuan untuk memimpin, tetapi 

mewarisinya.36 Selanjutnya Stogdill yang dikutip oleh Sutisna, mengemukakan 

bahwa seseorang tidak menjadi pemimpin dikarenakan memiliki suatu kombinasi 

sifat-sifat kepribadian, tapi pola sifat-sifat pribadi pemimpin itu mesti 

menunjukkan hubungan tertentu dengan sifat, kegiatan, dan tujuan dari para 

pengikutnya.37 

Berdasarkan pendekatan sifat, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya 

dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi, melainkan ditentukan pula oleh keterampilan 

(skill) pribadi pemimpin.38 Hal ini sejalan dengan pendapat Yukl yang 

                                                             
36M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1987), h. 31. 
37Sutisna, Op. cit., h. 258 
38Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 20-21. 
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menyatakan bahwa sifat-sifat pribadi dan keterampilan seseorang pimpinan 

berperan dalam keberhasilan seorang pemimpin.39 

c) Pendekatan perilaku (the behavior approach) 

“Pendekatan perilaku” merupakan pendekatan yang berdasarkan 

pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh 

kompetensi dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin dalam 

kegiatannya sehari-hari dalam hal ; bagaimana cara memberi perintah, membagi 

tugas dan wewenang, cara berkomunikasi, cara mendorong semagat kerja 

bawahan, cara memberi bimbingan dan pengawasan, cara membina disiplin kerja, 

dan cara mengambil keputusan.40 

Pendekatan perilaku menekanakan pentingnya perilaku yang dapat diamati 

yang dilakukan oleh para pemimpin dari sifat pribadi atau sumber kewibawaan 

yang dimilikinya. Oleh sebab itu pendekatan perilaku itu mempergunakan acuan 

sifat pribadi dan kewibawaan. Kemampuan perilaku secara konsepsional telah 

berkembang kedalam berbagai macam cara dan berbagai macam tingkatan 

abstraksi. Perilaku seorang pemimpin digambarkan kedalam istilah “pola 

aktivitas”, “peranan manajerial” atau “kategori perilaku”. 

d) Pendekatan situasional (situational approach) 

Pendekatan situasional biasa disebut dengan pendekatan kontingensi. 

Pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu 

organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung atau dipengaruhi oleh perilaku 

                                                             
39Yukl, Op. cit., h. 70 
40Ngalim Purwanto, Op.cit., h. 32 
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dan sifat-sifat pemimpin saja. Tiap organisasi atau lembaga memiliki ciri-ciri 

khusus dan unik. Bahkan organisasi atau lembaga yang sejenispun akan 

menghadapi masalah yang berbeda karena lingkungan yang berbeda. Semangat, 

watak dan situasi yang berbeda-beda ini harus dihadapi dengan perilaku 

kepemimpinan yang berbeda pula.41 

Pendekatan situasional atau pendekatan kontingensi merupakan suatu teori 

yang berusaha mencari jalan tengah antara pandangan yang mengatakan adanya 

asas-asas organisasi dan manajemen yang bersifat universal, dan pandangan yang 

berpendapat bahwa tiap organisasi adalah unik dan memiliki situasi yang berbeda-

beda sehingga harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan tertentu. 

Pendekatan situasional bukan hanya merupakan hal yang penting bagi 

kompliksitas kepemimpinan, tetapi membantu pula cara pemimpin yang potensial 

dengan konsep-konsep yang berguna untuk menilai situasi yang bermacam-

macam dan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan yang tepat berdasarkan 

situasi. Peranan pemimpin harus dipertimbangkan dalam hubungan dengan situasi 

dimana peranan itu dilaksanakan. Pendekatan situasional dalam kepemimpinan 

mengatakan bahwa kepemimpinan ditentukan tidak oleh sifat kepribadian 

individu-individu, melainkan persyaratan situasi sosial.42 

Yukl menjelaskan bahwa pendekatan situasional menekankan pada 

pentingnya faktor-faktor kontekstual seperti sifat pekerjaan yang dilaksanakan 

oleh unit pimpinan, sifat lingkungan eksternal, dan karakteristik para pengikut.43 

                                                             
41Wahjosumidjo, Op.cit., h. 29 
42Ibid. 
43Sutisna, Op.cit., h. 260 
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Lebih lanjut Yukl menjelaskan bahwa pendekatan situasional menekankan 

pada pentingnya faktor-faktor kontekstual seperti sifat pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh unit pimpinan, sifat lingkungan eksternal, dan karakteristik para 

pengikut.44 Sementara Nanang Fattah berpandangan bahwa efektivitas 

kepemimpinan bergantung pada kecocokan antara pribadi, tugas, kekuasaan, 

kompetensi dan persepsi.45 

5. Ciri-Ciri Kepemimpinan Efektif 

Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang menggunakan gaya yang 

dapat mewujudkan sasarannya, misalnya dengan mendelegasikan tugas, 

mengadakan komunikasi yang efektif, memotivasi bawahannya, melaksanakan 

kontrol dan seterusnya.46 Kepemimpinan yang efektif merupakan kepemimpinan 

yang mampu menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan bersama. Kunci keberhasilan suatu sekolah pada hakikatnya terletak 

pada efisiensi dan efektivitas penampilan pemimpinnya. Pemimpin dituntut 

memiliki persyaratan kualitas kepemimpinan yang kuat, sebab keberhasilan 

sekolah hanya dapat dicapi melalui kepemimpinan pemimpin yang berkualitas. 

Pemimpin yang berkualitas yaitu pemimpin yang memiliki kemampuan dasar, 

kualifikasi pribadi, serta pengetahuan dan keterampilan profesional. Menurut 

Tracey, keahlian atau kemampuan dasar, yaitu sekelompok kemampuan yang 

                                                             
44Yukl, Op. cit., h. 11 
45Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), h. 9 
46Usman Husaini, Manajemen Teori dan Penerapannya, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 

293 
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harus dimiliki oleh tingkat pemimpin apapun, yang mencakup: conceptual skills, 

human skill dan technical skills.47 

Berikut uraian kemampuan dasar yang dikemukakan oleh Tracey. 

a) Conceptual skills, yaitu kemampuan seorang pemimpin melihat 

organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh secara keseluruhan. 

b) Human skills, yaitu: kecakapan pemimpin untuk bekerja secara efektif 

sebagai anggota kelompok dan menciptakan usaha kerjasama di 

lingkungan kelompok yang dipimpinnya. 

c) Technical skills, yaitu: kecakapan spesifik tentang proses, prosedur atau 

teknik-teknik, yang merupakan kecakapan khusus dalam menganalisis 

hal-hal khusus dan penggunaan fasilitas, peralatan, serta teknik 

pengetahuan yang spesifik. 

Hodge mengatakan, sebagaimana yang dikutip Danim, ciri atau 

karakteristik seorang pemimpin yang efektif dikelompokkan menjadi dua sifat 

penting, yaitu mempunyai visi dan bekerja dari sudut efektifitas mereka.48 

6. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan seiring dengan perkembangan 

dan tuntutan kemajuan zaman mempunyai persoalan yang kompleks. Hal ini 

didorong oleh tuntutan siswa, orang tua, masyarakat dan dunia usaha pengguna 

jasa hasil sebuah lembaga pendidikan agar sebuah lembaga pendidikan out putnya 

                                                             
47Willian R Tracey, Managing Training an Development System, (USA: AMACOM, 

1974), h. 53-55. 
48Sudarwan Danim, Kepemimpinan Pendidikan: Kepemimpinan Jenius (IQ+EQ), Etika, 

Perilaku Motivasional, dan Mitos, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 21 
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bermutu, maka yang harus ditingkatkan adalah kualitas manajemennya. 

Keberhasilan sebuah institusi dalam menjalankan rencana dan program organisasi 

perlu didukung oleh kepemimpinan yang kreatif yang dapat menggerakkan 

partisipasi aktif dari sumber daya manusia yang ada. Juga peranan Kepala Sekolah 

sebagai seorang pemimpin harus mampu memanage fungsi-fungsi kepemimpinan 

yang meliputi, planning, actuating, controlling, coordinating dan evaluating.49 

Dalam mengoptimalkan kinerja guru yakni dalam rangka melaksanakan 

tugas dan pekerjaannya, maka kepala sekolah yang berkualitas harus mampu 

mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, 

membimbing, memerintahkan, melarang, dan bahkan memberikan sanksi, serta 

membina dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara efektif dan efisien. 

Melalui peningkatan kinerja guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

diharapkan prestasi kerja guru dapat mencapai hasil yang optimal.50 

Selain peningkatan kinerja guru, karyawan dan siswa serta stake holder 

lainnya, sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai serta kurikulum yang 

relevan, maka kepemimpinan kepala sekolah adalah sangat menentukan, karena 

kepala sekolah sebagai penggerak roda organisasi sekolah. 

Kepala sekolah sebagai leader (pemimpin) harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan serta meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan. 

Ada beberapa karakter yang harus dimiliki kepala sekolah sebagai leader yaitu, 

kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan profesional, serta 

                                                             
49Wuradji, The Educational Leadership: Kepemimpinan Transformasional, (Yogyakarta: 

Gama Media, 2008), h. 20 
50M. Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1987), h. 41 
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pengetahuan administrasi dan pengawasan.51 Sedangkan kepribadian kepala 

sekolah sebagai pemimpin (leader) akan tercermin dalam sifat-sifatnya; (a) jujur, 

(b) percaya diri, (c) tanggung jawab, (d) berani mengambil resiko dan keputusan, 

(e) berjiwa besar, (f) emosi yang stabil, dan (g) teladan.52 

Kepemimpinan kepala sekolah berkaitan dengan berbagai tugas dan fungsi 

yang harus diembannya dalm mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, 

mandiri, dan akuntabel. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut maka ada sepuluh 

kunci keberhasilan yang akan membantu kesuksesan kepala sekolah dalam 

kepemimpinanya, yakni: visi yang utuh, tanggung tanggung jawab, keteladanan, 

memberdayakan staf, mendengarkan orang lain (listening), memberikan layanan 

prima, mengembangkan orang, memberdayakan sekolah, fokus pada peserta 

didik, manajemen yang mengutamakan praktik.53 

a. Visi yang Utuh 

Helgeson mengemukakan bahwa visi merupakan penjelasan tentang rupa 

yang seharusnya dari suatu organisasi ketika ia berjalan dengan baik. Visi juga 

dapat didefinisikan sebagai suatu pandangan yang merupakan kritalisasi dan 

intisari dari suatu kemampuan (competence), kebolehan (ability) dan kebiasaan 

(self efficacy). Morrysei mengemukakan bahwa visi adalah presentasi dari apa 

yang diyakini sebagai bentuk organisasi dimasa depan dalam pandangan 

pelanggan, karyawan, pemilik, dan stakeholder lannya.54 

                                                             
51Wahjosumidjo, Op. cit., h. 110 
52E. Mulyasa, Op.cit., h. 115 
53Emulyasa, Manajemen& Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

h. 22-45.  
54Ibid, hal 23. 
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Jadi kesimpulan dari pengertian visi diatas adalah bahwa visi merupakan 

daya pandang yang komprehensif, mendalam dan jauh kedepan, meluas serta 

merupakan daya pikir yang abstrak, yang memiliki kekuatan amat dahsyat dan 

dapat menerobos batas waktu ruang dan tempat. 

Karakteristik kepala sekolah yang memiliki visi yang utuh dapat di 

indetifikasikan sebagai berikut: 

1) Berniat ibadah dalam melaksanakan tugasnya. 

2) Beragama dan taat melaksanakan ajaran-Nya. 

3) Berniat baik sebagai kepala sekolah. 

4) Belaku adil dalam memecahkan masalah. 

5) Berkeyakinan bahwa bekerja dilingkungan sekolah merupakan ibadah dan 

panggilan jiwa. 

6) Bersikap tawadhu (rendah hati). 

7) Berhasrat untuk memajukan sekolah. 

8) Tidak terlalu berambisi, terhadap imbalan materi dari hasil pekerjaannya. 

9) Bertanggungjawab terhadap segala ucapan dan perbuatannya.55 

Dalam memgembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu 

mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah.  

Visi sekolah yang utuh, harus dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata, 

bukan hanya khayalan tetapi bisa dilaksanakan dan diwujudkan menjadi 

kenyataan. Hal ini penting, agar dalam perwujudan visi tersebut mendapat 

                                                             
55 Ibid. 
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dukungan sepenuhnya dari masyarakat, khususnya masyarakat sekitar sekolah, 

sehingga mereka memiliki tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap sekolah. 

b. Tanggungjawab 

Salah satu sifat yang dapat memperkuat keyakinan kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya adalah merasa dirinya diamanahi 

kepemimpinan dan harus bertanggungjawab. Tanggungjawab merupakan beban 

yang harus dipikul dan melekat kepada kepala sekolah. Memikul tanggungjawab 

adalah kewajiban seorang pemimpin dalam bebagai situasi dan kondisi. 

Tanggungjawab seorang pemimpin harus dibuktikan bahwa kapan saja dia harus 

siap untuk melaksanakan tugas. Dalam rangka membangun kepercayaan dan 

tanggungjawab, setiap kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi 

kepemimpinannya harus mampu memberdayakan tenaga kependidikan dan 

seluruh warga sekolah agar mau dan mampu melakukan upaya-upaya untuk 

mencapai tujuan sekolah.56 

c. Keteladanan 

Keteladanan merupakan dimensi yang tidak kalah pentingnya dalam 

kepemimpinan kepala sekolah. Melalui pembinaan yang intensif hendaknya 

masalah keteladanan ini selalu diingatkan. Satu kata dengan perbuatan adalah 

pepatah yang harus diingatkan kepada kepala sekolah. Kelakuan kepala sekolah 

yang selalu menjadi contohyang baik bagi bawahannya akan menjadi salah satu 

modal utama bagi terlaksananya manajemen sekolah yang efektif. 

                                                             
56Ibid, hal 26. 
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Perilaku keteladan kepala sekolah bisa ditunjukkan juga dengan selalu 

menghargai bawahan. Merasa bahwa guru dan staf dihargai pendapatnya, dia juga 

akan menghargai pihak seperti peserta didik. Sifat yang harus dimiliki kepala 

sekolah bukan hanya sifat-sifat yang berhubungan dengan tipe kepemimpinan 

seperti demokrasi atau kompromiser, tetapi juga harus dibarengi dengan sifat-sifat 

seperti mau memperhatikan etika. Etika berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-

norma yang berlaku dimasyarakat ini harus dijadikan pegangan dalam bertindak 

agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.57 

d. Memberdayakan Staf 

Tiga hal yang dapat dilakukan untuk memberdayakan staf dan membuat 

mereka merasa nyaman dengan dirinya sendiri adalah sebagai berikut: 

1). Apresiasi (appreciation) 

Mungkin hal paling sederhana untuk membuat orang lain merasa nyaman 

dengan dirinya sendiri adalah ekspresi kita yang berkesinambungan atas segala 

hal yang melakukan, besar maupun kecil. Jika kita mengembangkan sikap 

penghargaan yang mengalir dengan tulus dan ikhlas dalam seluruh interaksi 

dengan orang lain, maka akan sangat terkejut dengan kenyataan mengenai betapa 

populernya kita dan betapa orang lain sangat berhasrat untuk membantu pekerjaan 

kita. 

2). Pendekatan (approach) 

Untuk membuat orang lain merasa dipentingkan untuk meningkatkan 

harga diri mereka, dan memberikan mereka rasa kekuatan dan berenergi adalah 

                                                             
57Ibid, hal 27. 
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dengan banyak menggunakan pujian dan pendekatan. Jika kita memberikan pujian 

dan pendekatan yang jujur dan tulus kepada orang lain atas prestasi mereka, besar 

maupun kecil, maka akan dikejutkan dengan kenyataan betapa banyaknya orang 

yang menyukai dan betapa banyaknya orang yang dengan sukarela mau 

membantu kita mencapai tujuan. Jika kita mencari setiap kesempatan untuk 

melakukan dan mengatakan sesuatu yang membuat orang lain merasa nyaman 

tentang diri mereka, maka akan heran dengan tidak hanya bagaimana senangnya 

perasaan kita tetapi juga heran dengan hal-hal menakjubkan yang mulai terjadi di 

sekitar kita. 

3). Perhatian (antetion) 

Untuk memberdayakan orang lain, membangun harga diri dan membuat 

mereka merasa penting adalah memberikan perhatian penuh terhadap mereka 

ketika berbicara. Sebagian besar orang sangat disibukkan dengan usaha untuk 

didengar, yang membuat mereka jadi tidak sabar saat orang lain berbicara. 

Ingatlah, satu kegiatan paling penting yang harus dilakukan dari waktu ke waktu 

adalah mendengarkan secara sungguh-sungguh terhadap orang lain saat mereka 

bicara atau mengekspresikan diri. Dalam hal ini juga kepala sekolah juga harus 

mampu memberdayakan staf, terutama berkaitan dengan pemberian kesempatan 

kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan 

secara teratur. Kepala sekolah juga harus memperhatikan kenaikan pangkat dan 

jabatannya.58 

 

                                                             
58 Ibid, hal 31. 
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e. Mendengarkan Orang Lain (Listening). 

Menjadi pendengar yang baik merupakan salah satu syarat mutlak bagi 

kepala sekolah untuk bisa memiliki pengaruh terhadap guru dan warga kepala 

sekolah lainnya. Dengan memiliki pengaruh, seorang kepala sekolah memiliki 

bekal yang lebih baik untuk memberdayakan warga sekolah sehingga tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai. Ada beberapa alasan mengapa kepala sekolah harus 

mau mendengarkan sebagai berikut: 

1). Membangun kepercayaan 

Kepala sekolah yang mau mendengarkan tenyata lebih dipercaya, dari 

pada yang banyak bicara dan mengobrol. Kepercayaan merupakan pelumas bagi 

terjadinya perubahan, pemikiran dan mendengarkan adalah kuncinya. 

2). Kredibilitas 

Jika kepala sekolah sungguh-sungguh mendengar terhadap tenaga 

kependidikan disekolahnya, maka kredibilitasnya akan meningkat. Kepala sekolah 

yang hebat adalah orang-orang yang mampu menjadi pendengar yang baik, yang 

memiliki potensi untuk menjadi pemimpin besar. 

3). Dukungan  

Pada umumnya orang mengakui bahwa mereka merasa memperoleh 

dukungan bila didengar, khususnya ketika mereka marah atau gelisah. Dengan 

didengar, mereka merasa dihargai dan dipahami. Jadi, jika kita mau mendengar 

seseorang sama artinya, dengan mengirimkan pesan yang memgatakan “anda 

penting bagi saya, saya menghargai anda”. 
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4). Menjadikan Sesuatu Terlaksana 

Sebagaimana membangun kepercayaan, mendengar juga memungkinkan 

kepala sekolah mencapai tujuan, karena orang yang didengar akan mau bekerja 

sama dengan kita. 

5). Informasi 

Mendengar memberikan kepala sekolah banyak informasi yang berguna, 

baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Dengan memiliki banyak 

informasi, akan mampu mengarahkan apa yang dikatakan orang. 

6). Pertukaran 

Jika kepala sekolah mendengarkan tenaga kependidikan maka mereka 

akan mendengarkan kita. Sesuai dengan prinsip pertukaran, dukungan kita kepada 

orang lain akan membuat mereka juga mendukung kita kepada orang lain 

sehingga akhirnya akan bisa mencapai tujuan. 

Menurut Watson ada empat gaya mendengarkan yang biasanya digunakan 

orang, begantung pada kesukaan dan tujuannya. Keempat gaya tersebut sebagai 

berikut: 

a) Gaya orientasi orang (pople-oriented) 

b) Gaya orientasi isi (content-oriented) 

c) Gaya oientasi tindakan (action-oriented) 

d) Gaya orientasi waktu (time-oriented)59 

 

 

                                                             
59Ibid, hal 35. 
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g. Memberikan Layanan Prima 

Beberapa upaya sekolah dalam memberikan layanan prima adalah sebagai 

berikut: 

1) Disiplin kehadiran guru. 

2) Sikap ramah guru. 

3) Sikap ramah dan layanan yang cepat dari para tenaga kependidikan. 

4) Memberi penghargaan / pujian yang wajar kepada peserta didik yang 

berprestasi. 

5) Memberi teguran / hukuman yang wajar dan tanpa menyinggung 

perasaan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran. 

6) Memberikan layanan tambahan bagi peserta didik yang memerlukan 

tambahan belajar. 

7) Bersikap ramah dan kooperatif dengan masyarakat dan orangtua. 

8) Membantu peserta didik secara optimal dalam menghadapi dan 

memecahkan berbagai masalah. 

9) Menjaga keharmonisan dengan instansi terbaik baik atasan maupun 

lainnya. 

10) Melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan memperbaiki 

layanan yang kurang memuaskan.60 

h. Mengembangkan Orang 

Dalam mengoptimalkan SDM di sekolah, perlu diupayakan agar setiap 

tenaga kependidikan yang ada, baik guru maupun tenaga administrasi, dapat 
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mengembangkan kemampuan dan karirnya secara optimal. Hal ini memberi 

dampak terhadap mutu layanan yang diberikan, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran. 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalm mengembangkan 

bawahan, antara lain dengan memberi tugas-tugas yang cocok dan cukup 

menantang, memberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta memberi 

penghargaan pada bawahan yang berprestasi dalam pekerjaannya. 

Mengembangkan tenaga kependidikan adalah upaya agar dapat lebih optimal 

dalam bekerja sama.61 

i. Memberdayakan Sekolah 

Pemberdayaan merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan kinerja 

yang terbaik dari staf atau pihak yang di bina. Cara memberdayakan sekolah yaitu 

bentuk pemberdayaan yang disarankan adalah kerja sama. Secara tradisional, 

budaya organisasi itu, dapat berjalan menurut empat budaya yaitu budaya 

kekuasaan, budaya peran, budaya tugas dan budaya perorangan. Kepala sekolah 

yang menumbuhkan budaya pemberdayaan disekolah perlu dua hal yaitu 

memupuk kepercayaan dan keterbukaan.62 

j. Fokus Pada Peserta Didik 

Kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah adalah bahwa 

peserta didik harus belajar secara optimal. Perhatian pada peserta didik juga 

termasuk bagaimana memperhatikan motivasi belajar mereka. Peserta didik yang 

                                                             
61Ibid, hal 37. 
62Ibid, hal 40. 
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belajarnya masih memerlukan motivasi dibimbing, dengan menugaskan guru BP. 

Proses belajar harus menjadi perhatian utama kepala sekolah dan segala fasilitas 

yang ada harus diarahkan pada kegiatan belajar peserta didik, karena melalui 

proses belajar yang optimal paling tidak peserta didik sudah dapat diberi layanan 

prima. Layanan peserta didik harus juga diarahkan pada tersedianya sarana dan 

prasarana yang diperlukan oleh peserta didik, seperti buku, alat tulis, dan alat-alat 

olahraga.63 

k. Manajemen yang mengutamakan Praktik 

Seorang kepala sekolah harus pandai berteori dan mempratikkan gagasan 

tersebut dalam tindakan nyata. Praktik adalah tindakan nyata seorang kepala 

sekolah dalam melaksanakan kepemimpinannya. Kepala sekolah jangan hanya 

pandai berteori tetapi harus melakukan berbagai tindakan nyata yang dapat 

menghasilkan sesuatu. Untuk itu kepala sekolah harus memiliki sifat yang terbagi 

dalam beberapa bagian berikut ini: konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, 

pragmatis, adaptabel dan fleksibel.64 

Untuk melakukan sifat-sifat diatas, kepala sekolah harus mampu 

menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Dalam hal ini, kepala sekolah harus 

mampu bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi guru, tenaga kependidikan 

dan warga kepala sekolah lainnya. 

Sementara Gary Yukl mengindentifikasi empat belas perilaku 

kepemimpinan yang dikenal dengan taksonomi manajerial, yaitu: (a) 

merencanakan dan mengorganisasi, (b) pemecahan masalah, (c) menjelaskan 
                                                             

63Ibid, hal 44. 
64Ibid, hal 45-46. 
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peran dan sasaran, (d) memberikan informasi, (e) memantau, (f) memotivasi dan 

memberikan inspirasi, (g) berkonsultasi, (h) mendelegasikan, (i) memberikan 

dukungan, (j) mengembangkan dan membimbing, (k) mengelola konflik dan 

membangun tim, (l) membangun jaringan kerja, (m) pengakuan, memberikan 

pujian dan pengakuan serta memberikan penghargaan terhadap kontribusi dan 

upaya-upaya khusus seseorang, dan (n)memberi imbalan, memberi atau 

merekomendasikan imbalan-imbalan yang nyata seperti penambahan gaji atau 

promosi bagi yang kinerjanya efektif.65 

Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus memiliki strategi dalam 

upaya peningkatan kinerja guru. Strategi dimaksud adalah sifatnya memberi 

bantuan bimbingan profesional (kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan 

profesionalisme khususnya dalam proses belajar mengajar), selain itu juga 

bermaksud sebagai usaha terlaksananya sistem kenaikan pangkat dalam jabatan 

profesional guru.66 

B. Disiplin Kerja Guru 

1. Pengertian Disiplin 

Secara etimologi disiplin berasal dan bahasa latin “disipel” yang berarti 

pengikut. Seiring dengan perkembangan zaman, kata tersebut mengalami 

perubahan menjadi “disipline” yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata 

tertib. Disiplin kerja adalah suatu silcap ketaatan terhadap aturan / ketentuan yang 

berlaku dalam organisasi yaitu menggabungkan diri dengan organisasi itu atas 
                                                             

65Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu, 
(Malang:UIN-Maliki Press, 2010), h. 48-50 

66Wiyono, Mengukur Kompetensi Lulusan Lembaga Pendidikan Guru, (Jakarta: 
LPTK,1994), h.82 
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kesadaran diri atau ke insyafan bukan keterpaksaan. 

Sedangkan Wurusanto menyatakan, disiplin adalah sikap dan 

seseorang/kelompok orang yang senantiasa yang berkehendak untuk mengikuti, 

memetuhi segala aturan atau keputusan yang telah ditetapkan.67 M. Sinungan 

disiplin kerja adalah sikap mentalyang tercennin dalam dalam perbuatan atau 

tingkah lakuseseorang, kelompok masyarakat berupa ketaatan (obediance) 

terhadap peraturan, norma yang berlaku dalam lembaga pendidikan68. Sedangkan 

Siagian mengartikan disipli adalah disiplin di artikan sebagai sesuatukeadaan 

tertib dimana orang orang tergabung dalam organisasi tunduk kepada peraturan 

yang telah di tentukan dengan senang hati.69 Seseorang/sekelompok orang. 

Disipin adalah kesadaran dan ketaatan seseorang terhadap peraturan 

perusahaanllembaga dan norma sosial yang yang berlaku.70 

Kedisiplinan adalah fungsi operasional dan manajemen sumber daya 

manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya 

manusia (MSDM) yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan 

semakin tinggi disiplin kerja yang dapat dicapainya. Menurut Greenberg dan 

Baron disiplin melalui adanya hukuman.71 Disiplin kerja, pada dasarnya dapat 

diartikan sebagai bentuk ketaatan dan perilaku seseorang dalam mematuhi 

ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan tertentu yang berkaitan dengan 

                                                             
67Wurusanto, Manajemen Berbasis Syari‘ah, (Bandung: Khazanah ilmu, 1987), h. 147  
68M.Sinungan, Manajemen Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: Bina ilmu, 1997), h. 

135 
69Siagian, Disiplin Kerja Karyawan dalam Perusahaan, (Surabaya: Bina Cita Sentosa, 

2005), 132 
70Hasibuan, Guru dan Dasar-dasar Pengajaran, (Jakarata: PT. Remaja Rosdakarya, 

2001), h. 93 
71Greenberg dan Baron, Supervisi Kilnis, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 124 



51 
 

pekerjaan, dan diberlakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tanpa 

disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang 

optimal. 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, 

Semangat kerja, dan terwujudnya tujuanyang ingin dicapai. Allah SWT berfirman 

dalam Qs. Al-Jumu’ah/62: 10: 

ا ذَ إِ ِت  فَ ِضَ الةُ  قُ ِشُروا الصَّ َ انْ ِض  ِ فَ وا رْ غُ تَ ابْ ْضِل  ِمْن  وَ ِھ  فَ ُروا اللَّ كُ اذْ ھَ  وَ ا اللَّ ً ِث  كَ

ْم  كُ لَّ عَ ونَ  لَ ُ ِ فْ  تُ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung”.72  

 

Umat Islam yang telah selesai menunaikan sholat diperintahkan Allah 

untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya, seperti ilmu 

pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-lain. Dimana pun dan kapanpun 

kaum muslimin berada serta apapun yang mereka kerjakan, mereka dituntut oleh 

agamanya agar selalu mengingat Allah. Mengacu kepada QS al-Jumuah/62: 9-10 

umat Islam diperintahkan oleh agamanya agar senantiasa berdisiplin dalam 

menunaikan ibadah wajib seperti sholat, dan selalu giat berusaha atau bekerja 

sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti bekerja keras dan belajar secara sungguh-

sungguh. 

Selain berisikan perintah melaksanakan sholat Jumu’at juga 

                                                             
72Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahannya, (Solo: PT. Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2007), h. 553 



52 
 

memerintahkan setiap umat Islam untuk berusaha atau bekerja mencari rezeki 

sebagai karunia Allah SWT. Ayat ini memerintahkan manusia untuk melakukan 

keseimbangan antara kehidupan di dunia dan mempersiapakan untuk kehidupan di 

akhirat kelak. Caranya, selain selalu melaksanakan ibadah ritual, juga giat bekerja 

memenuhi kebutuhan hidup. 

Terkait dengan supervisi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: Dan 

Anas r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Allah aku berlindung 

kepada-Mu dan sifat lemah, malas, dan penakut. Dan aku berlindung kepada Mu 

dan siksa kubur, ujian hidup dan ujian mati.” (HR. Muslim).73 

Dapat di ambil pengertian bahwa kedisiplinan merupakan hal yang sangat 

penting untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap 

manajer selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai disiplin yang baik. 

Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya, jika para 

bawahannya berdisiplin baik.  

Kata disiplin berasal dan bahasa Inggnis “disciplin” artinya “tata tertib” 

atau ketertiban. Disiplin adalah peraturan yang dilakukan dengan tegas dan ketat, 

tidak saja disiplin itu menghendaki dilaksanakannya dengan segala peraturan 

secara teliti dan murni bahkan hal-hal yang sekecil apapun tak boleh di 

kesampingkan atau keharusan yang dijatuhkan kepada hukuman kepada siapapun 

yang berani melanggar atau mengabaikan peraturan yang keras dan mutlak tidak 

dapat ditawar. 

Pengertian di atas menekankan bahwa disiplin itu menghendaki 

                                                             
73Labib MZ dan Muhtadin, Kumpulan Hadits Pilihan Shahih Bukhori, (Surabaya: PT. 

Tiga Dua, 1993), h. 40 
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dilaksanakannya segala peraturan yang ada serta apabila terjadi pelanggaran 

haruslah diambil tindakan yang berupa hukuman atau sanksi yang tegas dan tidak 

dapat ditawar. 

Hani T. Handoko menjelaskan bahwa disiplin adalah kegiatan manajemen 

untuk menjalankan standar-standar organisasional. Disiplin kerja sebagai 

pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi”.74 

Hal senada Malayu S.P. Hasibuan mengemukakan pula, disiplin kerja adalah 

kesediaan dan kesadaran seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku.75 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

disiplin kerja adalah sikap ketaatan dan kesetiaan / seseorang/ sekelompok orang 

terhadap peraturan tertulis dan tidak tertulis yang tercermin dalam bentuk tingkah 

laku dan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan disiplin baik 

perseorangan atau kelompok yang sebenamya untuk mengarahkan tingkah laku 

pada realita yang harmonis. Untuk menciptakan kondisi tersebut, harus 

diwujudkan keselarasan antara hak dan kewajiban. 

Keith Davis dalam Madja mengemukakan bahwa “Dicipline is 

management action to enforce organization standards” (Disiplin kerja adalah 

sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh standard organisasi).76 

Kata ‘disiplin’ atau ‘self-control’ berasal dan bahasa Yunani, dan akar kata 

yang berarti “menggenggam” atau “memegang erat”. Kata ini sesungguhnya 

                                                             
74Hani T. Handoko, Manajemen Pengajaran, (Malang: Wenika Media, 2009), h. 49 

 75Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran, (Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 35 

76 W. Madja, Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran, (Malang: Wenika 
Madia, 2002), h. 87 
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menjelaskan orang yang bersedia menggenggam hidupnya dan mengendalikan 

seluruh bidang icehidupan yang membawanya kepada kesuksesan atau kegagalan. 

John Mxwell dalam Burhanudin mendefinisikan ‘disiplin’ sebagai suatu 

pilihan dalam lidup untuk memperoleh apa yang kita inginkan dengan melakukan 

apa yang tidak kita inginkan.77 Setelah melakukan hal yang tidak kita inginkan 

selama beberap waktu, dengan demikian disiplin’ akhirnya menjadi suatu pilihan 

dalam hidup untuk memperoleh apa yang kita inginkan dengan melakukan apa 

yang ingin kita lakukan sekarang. Saya percaya kita bisa menjadi disiplin dari 

menikmatinya setelah beberapa tahun melakukannya. Unsur-unsur yang terikat 

dalam disiplin kerja adalah peraturan, pedoman, sanksi, hukuman, kesadaran dan 

kesediaan, mentaati serta memperteguh pedoman-pedoman organisasi. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan disiplin kerja adalah bentuk 

kesadaran dan kesediaan pegawai untuk menghargai, patuh, dan taat pada 

peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak serta mau menerima 

sanksi atas tindakan yang dilakukan untuk memperteguh pedoman-pedoman 

organisasional atau institusi. Kedisiplinan kerja adalah syarat mutlak bagi setiap 

kita yang akan membangun sebuah kebiasaan baru. Setiap manusia baru akan 

memiliki sebuah kebiasaan baru ketika dia secara disiplin melakukan hal tersebut 

secara terus-menerus tidak pernah terputus selama sedikitnya sebulan sampai tiga 

bulan. Selanjutnya dikatan, disiplin berasal dan bahasa latin “discere” yang berarti 

kerja. Dan kata ini timbul kata “disciplina” yang berarti pengajaran atau pelatihan. 

Sekarang kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa 

                                                             
77Burhanuddin, dkk, Manajemen Pendidikan, Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam 

Institusi Pendidikan, (Malang: UM Press, 2003), h. 112 
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pengertian. Pertama disiplin diartikan sebagai suatu kepatuhan terhadap peraturan 

atau tunduk kepada penguasaan dan pengendalian. Kedua disiplin sebagai latihan 

yang bertujuan mengembangkan din agar dapat berperilaku tertib. Sedangkan 

guru pendidik profesional dengan tugas utama mendidik dan mengevaluasi peserta 

didik, pada pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru adalah seorang yang bertugas 

menyampaikan materi pembelajaran terhadap siswa/i-nya. Sebagai ujung tombak 

dalam keberhasilan proses pembelajaran, guru dituntut sebagai seorang 

profesional dalam kinerjanya. Disamping itu, keberhasilan guru dalam 

pembelajaran tidak terlepas dan sikap disiplin yang tinggi, baik dalam 

memanfaatkan waktu ataupun juga dalam penggunaan sarana prasarana kegiatan 

pembelajaran. 

Dan seluruh pengertian di atas diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud 

disiplin kerja adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban dalam bekerja.78 Kondisi 

seperti ini akan membentuk keperibadia seseorang yang senantiasa terbiasa 

melakukannya dan bukan karena takut akan sangsi yang akan diterimanya atau 

karena imbalan yang dijanjikan, meskipun hal itu bisa juga berpengaruh apalagi 

hanya sekedar can muka dan can perhatian dan atasan. 

                                                             
78Burhanudin, dkk, Manajemen Kerja Profesional, (Malang: UM Press, 2003), h. 23 
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2. Macam-Macam Disiplin 

Disiplin terdiri bermacam-macam bagian, di antaranya adalah :. 

a) Disiplin waktu. 

Maksudnya bisa menggunakan dan menggunakan waktu dengan baik. 

Karena waktu sangat berharga dan salab sath kunci kesuksesan adalah dengan bisa 

menggunakan waktu dengan baik. 

b) Disiplin dalam beribadah. 

Maksudnya adalah senantiasa beribadah dengan peraturan peraturan yang 

terdapat di dalamnya. Kedisiplinan dalam beribadah sangat dibutuhkan. Allah 

SWT. Senantiasa menganjurkan manusia untuk berdisiplin sebagaimana firman-

Nya dalam surat al-Ma’un: 4-5 

ٌل  ْ وَ نَ  فَ ّ ُمَصِل ِذيَن  ِللْ ْم  الَّ ْن  ُ ْم  عَ ِ ونَ  َصالِ ِذيَن  َسُا ْم  الَّ ونَ  ُ َراءُ ُعونَ  يُ ْمنَ َ اُعونَ  وَ َ  املْ

Artinya: “Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orangorang 
yang lalai dan shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong 
dengan) barang berguna.” 79 

 

Dapat diambil pengertian bahwa dalam melaksanakan shalat seseorang 

dituntut untuk tidak boleh bermain-main, dengan kata lain hams bersungguh-

sungguh serta disiplin menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. 

c) Disiplin dalam masyarakat 

Maksudnya adalah dalam kehidupan bermasyarakat terdapat peraturan-

peraturan yang tidak tertulis dan merupakan adat kebiasaan. Peraturan-peratura 
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tersebut selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam, harus dipatuhi, karena 

termasuk pelaksanaan hablum min al-nâs. Allah berfirman dalam Qs. Al-

Hujurât/49: 13 

ا ا يَ َ ُّ اُس  أَ ا النَّ نَّ ْم  إِ اكُ نَ قْ لَ ٍر  ِمْن  خَ كَ َ ذَ نْ أُ ْم  وَ اكُ نَ لْ َجعَ اِئَل  ُشُعًوا وَ بَ قَ وا وَ فُ ارَ عَ نَّ  ِلتَ  إِ

ْم  كُ َرمَ كْ دَ  أَ ِھ  ِعنْ ْم  اللَّ اكُ قَ تْ نَّ  أَ ھَ  إِ ِليٌم  اللَّ ٌ  عَ ِب  خَ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dan seorang laid-
laid dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.80 

Dalam masyarakat terdiri dan berbagai suku bangsa dengan berbagai 

karakter, latar belakang, dan menganut agama yang berbeda. Sikap seorang 

muslim harus selalu proaktif dalam masyarakat selama tidak melanggar syari’at 

dan norma agama Islam. 

d) Disiplin dalam berbangsa dan bernegara 

Allah berfirman dalam al-Qur’an surat A-Nisa: 59 

ا ا يَ َ ُّ ِذيَن  أَ وا الَّ نُ ِطيُعوا آمَ ھَ  أَ ِطيُعوا اللَّ أَ ُسوَل  وَ ِو الرَّ أُ ِر  وَ ْم  مْ كُ نْ  ِمنْ إِ ْم  فَ ْعتُ ازَ نَ  ِ تَ

ٍء  ْ وهُ  َ ُردُّ ِھ  إَِ فَ ُسوِل  اللَّ الرَّ نْ  وَ ْم  إِ تُ نْ ونَ  كُ ِمنُ ؤْ ِھ  تُ اللَّ ِم  بِ وْ يَ الْ ِلَك  ِخِر  وَ ٌ  ذَ ْ ْحَسُن  خَ أَ  وَ

ال ِو أْ  تَ
 
Artiny: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnalinya), 
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan han kemudian. yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.81 

 
                                                             
 80Ibid., h. 517 
 81Ibid., h. 57 
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Terhadap peraturan ini sebagai muslim di tuntut untuk patuh dan disiplin 

dalam menjalankanny. Tanpa kedisiplinan yang dimulai dan perseorangan, akan 

sangat mustahil negara dapat berjalan dengan baik. 

Kedisiplinan mçrupakan hal yang sangat menentu dalam proses 

pencapaian tujuan pendidikan sampai terjadi erosi disiplin maka pencapaian 

tujuan pendidikan akan terhambat, di antara faktor-faktor yang mempengaruhinya 

antara lain: 

a) Tuntutan materi lebih banyak sehingga bagaimanapun jalannya banyak 

ditempuhi untuk menutupi tuntutan hidup. 

b) Munculnya selera beberapa manusia yang ingin terlepas dan ikatan dan 

aturan serta ingin berlaku sebebas mungkin. 

c) Pola sistim pendidikan yang sering berubah-ubah. 

d) Motifasi belajar para peserta didik dan para pendidik menurun. 

e) Longgamya peraturan yang ada. 

Pada dasarnya disiplin muncul dan kebiasaan hidup dan kehidupan belajar 

dan mengajar yang teratur serta mencintai dan menghargai pekerjaannya. Disiplin 

merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang memadai, untuk itu guru 

memerlukan pemahaman tentang landasan ilmu kependidikan dan keguruan, 

sebab saat ini banyak terjadi erosi sopan santun dan disiplin. Selain macam-

macam bentuk disiplin yang telah di terangkan di atas, disiplin juga terbagi dalam 

tiga bagian : 

a) Disiplin Pribadi 

Apabila di analisa maka disiplin mengandung beberapa unsur yaitu adanya 
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yang harus di taati atau di tin ggalkan dan adanya proses sikap seseorang terhadap 

hal tersebut. Disiplin diii termasuk kunci bagi kedisiplinan pada lingkungan yang 

lebib luas lagi. Sebagai contob disiplin pribadi yaitu tidak pemab meninggalkan 

ibadah kepada Allah. 

b) Disiplin sosial 

Pada hakekatnya disiplin sosial adalah disiplin din dalam kaitannya 

dengan masyarakat atau dalam hubungannya dengan lingkungan sosilal 

kemasyarakatan. Contoh disiplin sosial adalah melaksanakan siskamling, kerja 

bakti dan sebagainya. 

c) Disiplin nasional 

Berdasarkan hasil perumusan lembaga pertahanan nasional yang di 

uraikan dalam disiplin nasional untuk mendukung pembangunan. Disiplin 

nnasional di artikan sebagai status mental bangsa yang tercermin dalam perbuatan 

yang berupa kepatuhan dan ketaatan, baik secara sadar melalui pembinaan 

terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Guru 

Dalam hal ini, Niti Slameto secara umum mengemukakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi disiplin kerja seseorang terdiri dan tiga faktor, yaitu: (1) 

Faktor perasaan takut; (2) Faktor kebiasaan dan (3) Faktor kesadaran untuk 

berdisiplin.82 

Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

                                                             
82Niti Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Renika 

Cipta, 2003), h. 64 
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a) Perasaan Takut 

Pendekatan disiplin yang digunakan adalah kekuasaan dan kekuatan. 

Hukuman dan ancaman dalam hal ini diberikan kepada pelanggar peraturan untuk 

membuatnya jera dan menakutkan, sehingga mereka tidak berbuat lagi kesalahan 

yang serupa, yang akhimya membuat mereka patuh pada peraturan dan tata tertib 

yang berlaku. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendekatan disiplin yang 

berupa hukuman dan ancaman in apabila digunakan akan menjerakan dan 

menakutkan bagi si pelanggar dan akibatnya akan menjadi disiplin. Namun, di sisi 

lain disiplin semacam ini dipandang kurang baik, karena ada kemungkinan 

perilaku disiplin tersebut hanya bersifat sementara, artinya si pelanggar akan 

berperilaku disiplin, jika ada yang mengawasi, sedangkan bila tidak ada yang 

mengawasi, maka si pelangar tidak akan berdisiplin. 

b). Kebiasaan 

Kebiasaan mempunyai dua arti, yaitu: (a) Sesuatu yang biasa dikerjakan 

dan (b) Pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari 

oleh seseorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang 

sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa: 

Perbuatan yang sering diulang-ulang melakukannya tentulah akan menjadi 
kebiasaan. Bila kebiasaan diulang-ulang terus akhirnya akan menjadi watak 
seseorang. Dan bila watak itu telah menjadi cap dan din orang tersebut dengan 
cara mempraktekkan sesuatu perbuatan yang sama tadi, maka orang tersebut 
artinya berkepribadian tertentu. Dan kepribadian itulah yang nantinya membuat 
orang lain tahu siapa dia itu sebenarnya.83 

Dan kutipan di atas, maka jelaslah bahwa betapa pentingnya aspek 

kebiasaan ditanamkan dalam seluruh segi kehidupan manusia, dan akhimya bila 
                                                             

83Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1995), h. 129 
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hal itu telah biasa, niscaya kepribadian orangpun akan tampak secara terang. 

Tentunya dalam hal ini kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang baiklah yang 

tentunya mesti terus di pupuk dan dibia secara konsisten dan konsekuen. 

Kebiasaan dapat diperoleh dengan jalan peniruan dan pengulangan secara terus 

menerus, semua latihan itu berlangsung secara disadari, lambat iaun menjadi 

kurang disadari untuk melanjutkan secara otomatis, sehingga mekanistis tidak 

disadari. Kebiasaan bisa bersifat positif, misalnya rajin bekerja, cermat dan lain-

lain. 

Oleh karena itu, disiplin akan terlaksana dengan frekuensi yang relatif 

stabil dan dapat dipertahnkan. Dalam perwujudannya disiplin dapat berbentuk 

ketaatan terhadap aturan yang berlaku. 

c). Kesadaran urtuk Berdisiplin 

Idealnya, seseorang yang tidak berhasil dalam suatu pencapaian tujuan, 

akan berusaha menyadari dan memperbaiki dengan lebih giat dan lebih baik lagi 

dalam berusaha. Ia akan mendisiplinkan dirinya untuk berbuat. Disiplin dan orang 

yang optimal pada setiap individu diharapkan mampu mengarahkan perilaku 

secara terkonsentrasi pda masalah yang dihadapi. 

Kesadaran melaksanakan aturan atau tata tertib, misalnya tata tertib 

sekolah, diharapkan akan menumbuhkan perilaku disipliii positif, sebab disiplin 

positif inilah yang nantinya menjadi pola perilaku yang relatif menetap. Artinya, 

dengan adanya kesadaran dalam melakukan suatu perbuatan tanpa paksaan atau 

hukuman atau perasaan takut akan ancaman, menjadi dasar bagi terbentuknya 

kedisiplinan seseorang dalam kehiduparmya 
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Ngalim Purwanto menyatakan bahwa faktor-faktor yang akan dapat 

mempengaruhi disiplin kerja guru adalah sebagai berikut: 

a) Adanya tingkat kehidupan yang layak, 

b) Adanya perasaan terlindungi ketenteraman bekerja, 

c) Adanya kondisi-kondisi kerja yang menyenangkan, 

d) Perlakuan adil dan atasan, 

e) Pengakuan dan penghargaan terhadap sumbangan-sumbangan dan 

jasajasa yang diperbuat 

f) Kesempatan berpartisipasi dan keikutsertaan dalam menentukan 

kebijaksanaan. 84 

Sedangkan menurut pendapat Piet A. Sabertian dkk, mengemukakan 

pendapat “Willies” tentang enam hal yang dapat mempengaruhi disiplin kerja 

pegawai/guru adalah sebagai berikut: 

a) Rasa aman dan hidup layak, 

b) Rasa keikutsertaan, 

c) Perlakuan wajar yang jujur, 

d) Rasa mampu, 

e) Pengakuan dan penghargaan atas sumbangan, 

f) Kondisi kerja yang menyenangkan. 

Apabila setiap personil yaitu guru-guru tidak dapat memiliki kesadaran 

dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya, maka untuk meningkatkan 

                                                             
 84Dalam Aniendrian, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin” dalam http:/i. 
blogspot.com/.html, di unduh tanggal 14 Agustus 2015 
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disiplin kerja guru tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan kedisiplinan guru, guru harus dapat mencerminkan kode etik 

yang telah ditetapkan. Adapun kode etik guru adalah sebagai berikut: 

a) Berbakti dalam membimbing peserta didik; 

b) Memiliki kejujuran profesional dalam melaksanakan kurikulum sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing; 

c) Mengadakan komunikasi untuk mendapatkan informasi tentang peserta 

didik; 

d) Menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mengadakan hubungan 

dengan orang tua siswa; 

e) Memelihara hubungan dengan masyarakat untuk kepentingan 

pendidikan; 

f) Secara individual atau berkelompok mengembangkan profesi; 

g) Menciptakan dan memelihara hubungan baik antara pendidik; 

h) Secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mum organisasi 

profesi; 

i) Melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. 

4. Faktor-Faktor yang Dapat Meningkatkan Disiplin Kerja Guru 

Banyak faktor yang dapat meningkatkan tegak tidaknya suatu disiplin 

kerja dalam suatu lembagalperusahaan. Menurut Gouzali Saydam, faktor-faktor 

yang dapat meningkatkan disiplin tersebut antara lain: 

a) Besar kecilnya pemberian kompensasi; 
b) Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan; 
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c) Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan; 
d) Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan; 
e) Ada tidaknya pengawasan pimpinan; 
f) Ada tidaknya perhatian kepada pada karyawan; 
g) Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin.85 

Sikap tidak disiplin atau tidaknya seorang guru dalam melaksanakan tugas 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Tulus Tu’u menyatakan ada bebrapa faktor yang 

dapat meningkatkan disiplin seseorang dalam melaksanakan tugas termasuk 

seorang guru, antara lain: 

1. Moral / Mental Moral atau mental seseorang sangat mempengaruhi dalam 
peningkatan kedisiplinan tugas yang di emmbannya. Moral seseorang 
banyak dipengaruhi oleh pendidikan terutama pendidikan agama. Hal ini 
dikarenakan dalam agama pesan-pesan Allah dan rosulnya tentang 
bagaimana kedudukan pekerjaan yang dipikulkan dipundakkya 
merupakan suatu armanah yang berdosa bila di abaikan. 

2. Perlakuan adil. Keadilan yang didapati seseorang dalam melaksanakan 
tugas seperti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak 
adanya diskriminasi dan atasan/pimpinan dapat mempengaruhi 
kedisiplinan seseorang guru dilapangan. 

3. Kesejahteraan. Kesejahteraan sering dikonotasikan dengan imbalan atau 
upah yang memadai. Kinerja seseorang akan dipengaruhi oleh 
kesejahteraan yang didapati. 

4. Pola karier yang sehat. Pola karir yang kurang sehat dalam arti banyak 
hambatan atau polemik yang di dapati, juga akan mempengaruhi 
kedisiplinan dalam bekerja. 

5. Memen yang baik. Manajemen adalah bentuk pelayanan. Pelayanan yang 
baik akan mempengaruhi disiplin atau tidaknya seseorang dalam bekerja. 

6. Ketatnya waskat. Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus 
secara berkusinanibungan. Adanya pengawasan yang konsisten ôleh 
atasan seperti kepala sekolah, akan mempengaruhi kedisiplinan kerja. 

7. Pelanggaran ditindak tegas. Setengah-setengah dalam memberlakukan 
sanksi akan berakibat pelanggaran disiplin. Menindak dengan tegas 
setiap pelanggaran, akan membentuk kedisiplinan. Sikap tegas dan 
santun, akan mencipttkan kedisiplinan kerja. 

8. Keteladanan. Sikap tingkah laku seorang atasan, positif atau negatif yang 
di lihat olh bawahan merupakan perintah yang tidak langsung terhadap 
bawahar.  

9. Adanya motivasi. Support yang baik yang selalu disampaikan dalam 
                                                             
 85Gouzali Saydam, Manajernen Sumberdaya Manusia, (Jakarta: Gunung Agung, 1996), 
h. 202  
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berbagai kesemptan akan membangkitkan motivasi dalam bekerja.  
10. Dapat dipahaminya peraturan disiplin. Peraturan yang di terapkan 

sebaiknya mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.86 

Pembinaan disiplin kerja guru dapat dikembangkan dengan cara 

kepemimpinan yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi para bawahan. Di 

depan selalu memberikan te1idan, di tengah selalu membangkitkan semangat dan 

kegairah kerja, dan di belakang selalu bertindak sebagai motivator sesuai 

semboyan Ki Hajar Dewantoro “Ins Ngarso Sung Tulodo, kg Madya Mangun 

Karso, Tut Wuri Handayani sebagaimana sering dijadikan prinsip seorang guru. 

Mengenai disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di atur dalam PP 30/1980 

Petaruran Disiplin Pegawai Negeri Sipil diperlukan untuk membina Pegawai 

Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat agar tetap 

setia dan taat kepada Pancasila, UTJD 1945, Negara dan Pemerintah, serta bersatu 

padu, bermental baii, berwibawa, berdaya guna, dan berhasil guna, sadar akan 

tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dalam 

pembangunan. 

Menurut PP Nomor 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pengawas Negeri 

Sipil mengatur tiga hal, yaitu: 

1) Kewajiban yang hams ditaati oleh setian pegawai Negeri sipil. 

2) Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. 

3) Sanksi yang akan dijatuhkan apabila Pegawai Negeri Sipil tidak 

mentaati kewajiban dan melanggar. 

                                                             
86Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2004), h. 33  



66 
 

Oleh karena itu, apabila brganisasi kerja ingin membina disiplin kerja para 

tenaga pendidik agar datang tepat waktunya, hendaknya pimpinan berusaha 

datang selalu tepat waktu dengan penub konsekuensi. Dalam memakai seragam 

(trademark) ditonjolkan untuk sekolahannya dan sebagainya, semuanya hams 

dipatuhi terlebih dahulu oleh pimpinan, khususnya para pimpinan yang 

berhubungan langsung dengan para guru yang nantinya akan diikuti oleh murid 

sebagai objek tugasnya sehari-hari. Karena guru adalah awal anak mengenal atau 

berinteraksi dengan orang lain. 

Ungkapan digugu dan ditiru sudah mendarah daging bagi bangsa tercinta 

ini, maka siapapun yang memilih profesi ini harus memberikan keteladanan bagi 

anak didik. 

Kecerobohan pimp man dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari tidak 

mustahil akan memberikan dampak merembet kepada para tenaga pendidik dalam 

jangka pendek, yang pada akhirnya akan diikuti oleh anak didiknya. Tindakan 

iseng mungkin juga akan mengakibatkan hal-hal yang kurang menguntungkan 

sekolah. Barulah pimpinan sadar bahwa tindakannya diikuti oleh para bawahan 

dan untuk mengubah sangatlah memerlukan alokasi waktu yang panjang, tidak 

bisa begitu saja. Atasan adalah cermin bawahan, tindakan positif yang 

dilakukannya setiap saat, lambat laun akan diikuti oleh para bawahan. Demikian 

pula tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma tenaga pendidik, 

dalam waktu singkat anak buah akan menirunya. Apalagi bagi para guru angkatan 

muda yang mudah menyesuaikan dengan lingkungan dan yang dianggapnya 

memiliki perbedaan yang cukup besar. 
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Selanjutnya untuk menjaga disiplin kerja guru tersebut perlu diupayakan 

sesuatu yang mengikat, seperti adanya sanksilhukuman ketika terjadi pelanggaran. 

Tujuan utama pengadaan sanksi disiplin kerja bagi para guru yang melanggar 

norma-norma pegawai negeri sipil khususnya tenaga kependidikan adalah 

memperbaiki dan mendidik para anak didik yang melakukan pelanggaran disiplin. 

Oleh karena itu, setiap kepala sekolah atau pengawas yang menghukum wajib 

mengadakan penelitian terlebih dahulu dengan metode dan teknik yang memiliki 

validitas dan tingkat reliabilitas yang tinggi atas tindakan dan praduga 

pelanggaran disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran 

disiplin yang dilakukan sehingga secara adil dapat diterima. Termasuk 

pelanggaran disiplin adalah setiap pola perilaku untuk memberbanyak, 

mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, 

memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar 

peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis. 

Secara rinci sanksi dan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil adalah 

sebagai, berikut: 

1) Peraturan disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan 

dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati dan larangan dilanggar oleh PNS. 

2) Kewajiban harus ditaati oleh setiap PNS ada sebanyak 26 butir sebagai 

tersebut dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980. 

3) Larangan yang tidak boleh dilanggar setiap PNS ada 18 butir sebagai 

tersebut dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 
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4) Tujuan hukuman disiplin PNS adalah untuk memperbaiki dan mendidik 

PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, setiap pejabat 

yang berwenang wajib memeriksa terlebih dahulu dengan seksama PNS 

yang melakukan pelanggaran disiplin. 

5) Setiap ucapan, tindakan atau perbuatan PNS yang melanggar wajib dan 

rangan PNS adalah pelanggaran disiplin. 

6) Tingkat hukuman disiplin adalah: 

a) hukuman disiplin ringan; 

b) bukuman disiplin sedang; 

c) hukuman disiplin berat. 

7) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang 

menghukum wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang disangka melakukan 

pelanggaran disiplin. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan. 

8) Untukjenis hukuman disiplin tertentu, PNS dapat mengajukan keberata 

kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. 

9) Hukuman yang dijatuhkan Presiden tidak dapat diajukan keberatan. 

10) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang tidak dapat 

diajukan keberatan, kecuali hukuman disiplin: 

a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. 

b) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

11) Badan Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas: 

a) Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang 
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diajukan oleh PNS yang berpangkat Pembina (IV/a) ke bawah tentan 

hukuman disiplin: 

(1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. 

(2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

b) Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul penjatuhan 

hukuman disiplin PNS golongan ruang IV/b ke atas sepanjang 

mengenai: 

(1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; 

(2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 

(3) Pembebasan Jabatan Eselon I oleh pejabat yang berwenang.87 

Menurut Tulus Tu’u menyebutkan unsur-unsur disiplin adalah sebagai 

berikut:  

a) Mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku. 

Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya 

kesadaran din bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan 

dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan 

dandorongan dan luar dirinya. 

b) Sebagai alat pendidikan untuk mempengarubi, mengubah, membina,dan 

membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang clitentukan atau 

diajarkan. 

c) Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku, 

dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan memperbaiki 

                                                             
 87Depag RI, UURI, Tentang Pendidikan Bab I Pasal 1, (Jakarta: 2006), h. 5 
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tingkah laku. 

d) Peraturan-peraturaan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran 

perilaku.88 

Disiplin diperlukan oleh siapa pun dan di mana pun. Hal itu disebabkan di 

mana pun seseorang berada, di sana selalu ada peraturan atau tata tertib. Soegeng 

Prijodarminto mengatakan bahwa di jalan, di kantor, di toko, swalayan, di rumah 

sakit, di stasiun, naik bus, naik lift, dan sebagainya, diperlukan adanya ketertiban 

dan keteraturan”. Jadi, manusia mustahil hidup tanpa disiplin. Manusia merlukan 

disiplin dalam hidupnya di mana pun berada.89 Apabila manusia mengabaikan 

disiplin, akan menghadapi banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu, perilaku hidupnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

tempat manusia berada dan yang menjadi harapan. Tulus Tu’u mengatakan 

“disiplin berperan penting dalam membentuk individu yang berciri keunggulan”. 

Disiplin itu penting karena alasan sebagal berikat: 

a) Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran din, siswa berhasil dalam 

kerjanya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali melanggar ketentuan sekolah 

pada umumnya terhambat optimalisasi potensidan prestasinya 

b) Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas, menjadikurang 

kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, disiplin memberi 

dukungan lingkungan yang tenang dan tertib agiproses pembelajaran. 

c) Orang tua senantiasa berharap di sekolah anak-anak dibiasakan dengan 

                                                             
88Tulus Tu’u, Op. Cit., h. 37 
89Prijodarminto, Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran, (Malang: PT Elang 

Emas, 1994), h. 13 
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rorma-norma, nilai kehidupan dan disiplin. Dengan demikian, anakanak 

dapat menjadi individu yang tertib, teraturdan disiplin. 

d) Disiplin merupakan ja1an bagi siswa untuk sukses dalam kerja dan kelak 

ketika bekerja.90 

5. Indikator Disiplin Kerja Guru 

Adapun disiplin kerja guru, dipengaruhi oleh beberap faktor yang 

sekaligus sebagai indikatqr dan disiplin kerja guru, yaitu: 

a) Ketepatn waktu, tepat dan teratur. Seperti waktu datang dan pulang kerja,d 

engan bcgitu disiplin dikatakan baik. 

b) Mengguakan peralatan sekolah, baik elektronik atau non eiektronik dengan 

hati-hati dan selektif. Sikap hati-hati dan selektif dalam menggunakan 

peralatan sekolah dengan baik sehingga terhindar dan kerusakan merupakan 

cermin disiplin yang baik. 

c) Tanggung jawab yang tinggi. Guru yang senantiasa menyelesaikan tugas 

yang di bebarkan kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggung jawab 

atas hasil kerja, dapat dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik. 

d) Ketaatar terhadap aturan yang berlaku di sekolah. Guru yang mengenakan 

pakaian seragam yang sesuai dengan ketentuan, menggunakan papan nama 

atau kartu pengenall identitas, membuat izin bila tidak masuk mengajar, jam 

datang dan pulang tepat waktu, merupakan cerminan disiplin kerja yang 

baik.91 

                                                             
90Tulus Tu’u, Op. cit., h. 75 
91Mahmud Holifah, Menjadi Guru yang Dirindu, (Surakarta: PT Ziyad Visi Media, 

2009), h. 51 
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Cece Wijaya, ada beberapa indikator yang dapat dikemukakan agar 

disiplin dapat dibina dan dilaksanakan dalam proses pendidikan, sehingga muth 

pendidikan dapat ditingkat1an adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan tata tertib dengan baik, baik guru maupun siswa, karena tata 

tertib yang berlaku merupakan aturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh 

siapapun demi kelancaran proses pendidikan itu, yang meliputi: 

a) Patuh terhadap aturan sekolah atau lembaga penclidikan. 

b) Mengindahkan petunjuk-petunjuk yang berlaku di sekolah atau suatu 

lembaga pendidikan tertentu. Contohnya menggunakan kurikulum yang 

berlaku atau membuat satuan pelajaran 

c) Tidak membangkang path peraturan yang berlaku, baik bagi 

parapendidik maupun peserta didik, contohnya membuat satuan 

pelajaran bagi guru dan mengerjakan PR bagi peserta didik. 

d) Tidak suka berbohong. 

e) Tingkah laku yang menyenangkan. 

f) Rajin dalam belajar mengajar. 

g) Tidak suka malas dalam belajar mengajar. 

h) Tidak menyuruh orang untuk bekerja demi dirinya 

i) Tepat waktu dalam belajar mengajar. 

j) Tidak pernah membolos dalam belajar mengajar. 

k) Tidak pernah keluar dalam belajar mengajar. 

2. Taat terhadap kebijakan dan kebijaksanaan yang berlaku. 

a) Menerima, menganalisis dan mengkaji berbagai pembaharuan 
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pendidikan. 

b) Berusaha menyesuaikan din dengan situasi dan kondisi pendidikan yang 

ada. 

c) Tidak membuat keributan di dalam kelas. 

d) Mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

e) Membantu kelancaran proses belajar mengajar. 

3. Menguasai din dan instrospeksi menguasai din, berarti guru maupun peserta 

didik memiliki rasa tanggung jawab (sense of responsibility) yang tinggi 

terhadap keberlangsungan belajar mengajar. Sedangkan introspeksi berarti 

guru maupun peserta didik senantiasa mempertahankan indikator 

kedisiplinan melalui upaya seerti melakukan evaluasi secara rutin terhadap 

kegiatan belajar mengajar.92 

Dengan memperhatilcan pendapat di atas, jika indikator disiplin tersebut 

dapat dilaksanakan secara tertib dan kontinyu, maka dapat dikatakan bahwa 

kedisiplinan kerja guru dalam proses pembelajar sudah dapat di katakan telah 

memenuhi sebagaimana ketentuan. Oleh karena itu keberhasilan pembelajaran 

sebagaimana yang diharapkan, dapat tercapai. 

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil pendapat Dede Hasan, 

sebagai indikator disiplin kerja guru, yaitu: 

1) Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat pada waktunya 

2) Bekerja penuh kreatif dan inisiatif 

3) Bekerja dengan jujur, penuh semangat dan tanggung jawab 
                                                             

92Cece Wijaya, Tabrani Rusyam, Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar 
Mengajar, (Bandung: Remaja Rosclakarya, 1991), h. 18-19. 



74 
 

4) Datang dan pulang tepat waktu 

5) Bertingkahlaku sopan.93 

Dan indikator di atas dapat di uraikan secara singkat sebagai berikut: 

a. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat pada waktunya: yaitu 

menata din dalam memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena 

pegawai yang mempunyai kemampuan dalam menata waktu akan 

senantiasa berusaha melaksanakan kewajiban sepanjang han, 

melaksanakan tugas tepat waktu, menangani tugas tanpa 

menundanundanya, beraktifitas berdasarkan skala proritas waktu luang 

secara efiesien dan membuat rencana kerja. 

b. Bekerja penuh kreatif dan inisiatif. Kreatif dan kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu dan yang tidak ada menjadi ada, sedangkan inisiatif 

adalah daya inspirasi yang ada dalam din seorang karyawan yang bekerja 

dengan penuh kreatif dan inisiatif dan mempunyai hasrat untuk 

mengubah hal-hal disekelilingnya menjadi lebih baik, mempunyai 

kontribusi positif dalam lembaga, siap mencoba hal-hal yang baru dan 

melaksanakannya, serta bersikap terbuka dan tanggap terhadap segala 

sesuatu. 

c. Bekerja dengan jujur, penuh semangat dan tanggung jawab. Karyawan 

yang disiplin dalam bekerja akan menunjukkan komitmen dan loyalitas 

kepada lembaga dimana tempat dia bekerja. Tanggung jawab yang di 

                                                             
93Dede Hasan, Kemampuan Manajerial Pimpinan dalam Memotivasi Pegawai, (Bandung: 

UPI, 2002), h. 46 
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emban, selalu dipegang dengan erat guna menjaga kepercayaan 

pimpinan. Bekerja dengan ikhlas, tunduk dengan peraturan, menjunjung 

nama baik pribadi, dan organisasi, mempunyai tanggung jawab yang 

tinggi dalam melaksanakan pekerjaan, berani menanggung segala resiko 

yang ditiinbulkan, dan berusaha memecahkan masalah yang dihadapi. 

d. Datang dan pulang tepat waktu. Pegawai yang bekerja dengan disiplin, 

akan selalu berusaha datang dan pulang bekerja tepat waktu. Dia akan 

mengkesampingkan urusan pribadinya dengan mendahulukan 

kewajibannya terhadap pekerjaan yang telah menjadi tanggung 

jawabnya. 

e. Bertingkahlaku sopan. Yaitu sikap sikap yang terpuji yang hams dimiliki 

oleh seorang karyawan, sehingga dalam bergaul ia mempunyai 

kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti mengucapkan slam, menyapa, dan 

santun dalam bekerja. Selain itu pegawai yang sopan akan selalu merasa 

segan kepada pimpinan, hormat dan patruh terhadap peraturan. 




