
1  BAB I 
PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Keberhasilan pendidikan disekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelolah tenaga kependidikan yang tersedia disekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam membina kinerja guru guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.1 Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin konpleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki dukungan kerja yang semakin efektif dan efisien. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi yang sangat berpengaruh dan menentukan kemajuan sekolah harus memiliki kemampuan administrasi, memiliki komitmen yang tinggi. Serta luwes dalam melaksanakan tugasnya. Dalam perannya sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus dapat memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang-orang yang bekerja sehingga suasana atau lingkungan kerja dapat terjaga denga baik. Dalam hal ini guru juga harus patuh pada kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat oleh pimpinan disekolah. Agar tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Hal tersebut dalam firman allah Swt dalam QS: An-Nisa/4 ayat 59 yang berbunyi :                                                            1 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Yang Professional Dalam Konteks Menyukseskan 
MBS dan  KBK (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2004) hal. 25 



2     $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9$# ’Í<'ρé& uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä ôãt“≈ uΖs? ’Îû 
& óx« çνρ–Š ã� sù ’n<Î) «!$# ÉΑθ ß™§�9 $#uρ βÎ) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×�ö� yz 

ß |¡ôm r& uρ ¸ξƒ Íρù' s? ∩∈∪     Terjemahnya: 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 (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.2  Kepemimpinan merupakan kewajiban yang sangat penting untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dengan demikian seorang pemimpin dipaksa menghadapi berbagai macam faktor seperti struktur atau tatanan, koalisi, kekuasaan dan kondisi lingkungan organisai. Sebaliknya kepemimpinan rasanya dapat dengan mudah menjadi satu alat penyelesaian yang luar biasa terhadap persoalan apa saja yang sedang menimpa suatu organisasi. Kepala sekolah harus membina tenaga pendidik tersebut dalam membantu guru mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pengajarannya yang direncanakan secara maksimal, baik peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar, memberikan bimbingan bagi guru yang mengalami kesulitan, meningkatkan komitmen, kemampuan, dan motivasi bagi guru-guru sehingga kualitas pembelajaran akan semakin meningkat. Berbagai macam dari model kepemimpinan kepala sekolah tentulah tidak akan sama satu dengan yang lainnya dengan sekolah lain. Model kepemimpinan                                                            2 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2017), h. 128 



3     akan sangat berpengaruh siswa dan seluruh warga sekolah. Maka dari itu, model kepemimpinan yang dibutuhkan di sekolah adalah model kepemimpinan yang mampu mendorong untuk hal yang lebih baik.  Guru adalah salah satu komponen manusia dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumberdaya manusia yang potensial sesuai bidangnya. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur dibidang kependidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga yang professional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam hal ini, guru tidak semata-mata sebagai tenaga pengajar yang melakukan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar.  Dalam pelaksanaan tugas mendidik, guru memiliki sifat dan prilaku yang berbeda, ada yang bersemangat yang penuh tanggung jawab, namun ada juga guru yang dalam melakukan pekerjaan itu tanpa dilandasi rasa tanggung jawab selain itu juga ada yang membolos, datang tidak tepat waktu dan tidak mematuhi perintah. Kondisi guru itulah yang sering terjadi pada lembaga pendidikan formal. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut sekolah tentunya akan kesulitan dalam mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, upaya kepala sekolah dalam membina guru merupakan salah satu permasalahan yang penulis teliti lebih mendalam, baik dari cara kepala sekolah membina guru sampai pada permasalahan yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar. Walaupun ada beberapa permasalahan dalam upaya pembinaan guru yang ada pada sekolah 



4     tetapi solusi untuk membina guru terus dilaksanakan, misalnya dengan pemberian contoh teladan yang baik, peningkatan kedisiplinan, pemberian motivasi dan lain-lain. Berbicara mengenai gaya kepemimpinan yang sesungguhnya berarti berbicara mengenai moralitas dalam kepemimpinan. Moralitas berarti cara-cara yang disegani dan digunakan oleh seseorang sebagai wahana untuk menjalankan kepemimpinannya. Apabila aktivitas kepemimpinan berarti akat terlihat tipe kepemimpinan dengan pola masing-masing gaya. Gaya kepemimpinan ini pada gilirannya ternyata merupakan dasar dalam mengklasifikasikan gaya kepemimpinan.3 Kepala sekolah harus selalu dapat menjaga memelihara keseimbangan antara guru, staf dan siswa di satu pihak dan kepentingan kepala sekolah serta kepentingan masyarakat di pihak lain, tercipta suasana keseimbangan, keserasian antara kehidupan sekolah dengan masyarakat. Memberikan bimbingan, mengadakna koordinasi kegiatan, mengadakan pengendalian atau pengawasan dan mengadakan pembinaan agar masing-masing anggota atau bawahan memperoleh tugas yang wajar dalam beban dan hasil usaha bersama. Berdasarkan hasil observasi awal pada SMAN 1 Kendari dalam membina guru kepala sekolah terlebih dahulu memberikan teladan yang baik kepada guru, agar guru dengan mudah dalam meneladani kepala sekolah. Hal ini dilakukan kepala sekolah agar guru terus meningkatkan kinerjanya sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat ketika                                                            3 Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Rajawali, 2005), h. 82. 



5     kepala sekolah mengeluarkan kebijakan kepada guru untuk datang pada pukul 7 pagi, maka kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi akan datang sebelum jam tersebut. Selain itu kepala sekolah juga senantiasa meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh guru dan sfat lainya. Hal ini membuat guru merasa mendapat perhatian dari kepala sekolah sebagai pimpinan. Selain itu, kepala sekolah melihat motivasi kapada guru, guna meningkatkan kinerja, sebagai tenaga pengajar dan sebagai panutan bagi siswa, sehingga kepala sekolah sering memberikan motivasi kepada guru yang menghadapi masalah serta sebagai penyemangat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.. Hal ini bisa dilihat ketika ada guru yang menjalankan tugasnya dengan prestasi yang kurang baik, maka kepala sekolah menjadi motivator untuk guru tersebut. Pemberian kata-kata motivasi pada saat face to face diharapkan guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi demi terwujudnya prestasi kerja yang baik pula. Berbagai sikap yang ditunjukkan oleh kepala sekolah berindikasi baik terhadap disiplin guru. Guru menjadi segan dan malu untuk melakukan pelanggaran mengingat perhatian yang diberikan oleh kepala sekolah. Berdasarkan pemikiran diatas, penulis merasa termotivasi dalam mengkaji tentang kepemimpinan kepala sekolah, sehingga penulis memiliki niat untuk mengkaji  hal tersebut, dengan mengangkat judul proposal yaitu “Model Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam  Membina  kedisiplinan Pegawai di SMAN 1 Kendari”.   



6     B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk mempermudah penulisan dalam pembahasan  nantinya, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah dalam membina kedisiplinan pegawai di SMAN 1 Kendari? 2. Bagaimana Upaya kepala sekolah dalam membina kedisiplinan pegawai di SMAN 1 Kendari ?  
C. Tujuan Penelitian  1. Untuk mengetahui model kepemimpinan kepala sekolah dalam membina kedisiplinan pegawai di SMAN 1 Kendari. 2. Untuk mengetahui upaya kepala sekolah dalam membina kedisiplinan pegawai di SMAN 1 Kendari.  
D. Manfat Penelitian Adapun manfaat penelitian antara lain : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas profesionalisme guru dan pencitraan lembaga sekolah. 2. Sebagai masukan bagi pengelola lembaga pendidikan dalam menerapkan kedisiplinan guru terutama pegawai. 3. Sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan model kepemimpinan kepala sekolah dalam membina kedisiplinan pegawai. 



7     E. Definisi Operasional Untuk tidak membingungkan pembaca dan penulis serta atau untuk menyamakan persepsi, maka peneliti memberikan batasan atas judul penelitian ini, yakni; 1. Kepemimpinan kepala sekolah adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakan guru, staf, siswa, orang tua siswa dan pihak lain yang berkaitan untuk bekerja/berperanserta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu “Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan kedisiplinan, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana serta prasarana”. Kepala Sekolah bertanggung jawab atas lembaga yang dipimpinnya untuk melaksanakan berbagai kegiatan, mengelola berbagai masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan kedisiplinan pegawai, pembinaan sarana dan prasarana, sehingga Kepala Sekolah dituntut mampu menunjukkan kinerja Dalam hal ini kepala sekolah SMAN 1 Kendari memberikan contoh teladan bagi guru agar guru bekerja sesuai  kinerjanya masing-masing. 2. Pembinaan kedisiplinan pegawai adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam membina pegawainya dalam melaksanakan tugas sekolah yang dipimpinnya. Oleh karena itu kepala sekolah memberikan kedisiplinan pada pagawai di lingkungan SMAN 1 Kendari agar diikuti dan ditaati peraturan yang dibuatnya. Dimana kedisiplinan ini 



8     harus dilaksanakan dengan baik agar mencapai tujuan sekolah yang lebih baik dan maju.  Jadi yang dimaksud dengan judul diatas adalah segala upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja guru melalui pendisiplinan guru sehingga diterapkan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kepala sekolah. Dengan demikian maka penelitian ini akan membahas bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah dalam membina kedisiplinan pegawai SMAN 1 Kendari. 


