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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Kemajuan suatu organisasi diperlukan seorang pemimpin yang baik, 

karena pemimpin merupakan komponen yang mengikat satu kesatuan dalam 

kelompok. Sejalan dengan dengan hal tersebut, Usman (2013) menjelaskan bahwa 

kepemimpinan yang kuat ialah pemimpin yang mampu menyejahterakan 

bawahannya bukan menyengsarakannnya, mampu memberdayakan bawahannya, 

bukan memperdayakannya, pandai merasakan perasaan bawahannya, bukan 

merasa pandai atau selalu menggurui bawahannya. 

Di lihat dari sudut pandang Sergiovanni dalam Ambarita (2016)  seorang 

pemimpin dapat dikatakan efektif apabila mencakup lima aspek yakni; 1) 

memahami struktur, aturan dan peraturan, 2) mengacu pada hubungan manusiawi, 

3) memiliki komunikasi yang baik, 4) selalu bersedia di depan dalam menghadapi 

konflik, 5) sebagai pendidik dalam mendorong pengembangan profesional dan 

melakukan perbaikan yang berkesinambungan. 

Dalam dunia pendidikan formal yaitu sekolah sosok seorang pemimpin 

sangat dibutuhkan. Purwanto (2014) mengemukakan sekolah merupakan lembaga 

pendidikan formal yang didirikan untuk menyelenggarakan proses belajar 

mengajar dalam rangka menyiapkan manusia untuk menjadi individu, warga 

masyarakat, negara, dan dunia dimasa depan.  

Seorang pemimpin dalam lingkup pendidikan adalah kepala sekolah. 

Kepala sekolah merupakan seorang guru yang memiliki kedudukan dan kemudian 

diangkat berdasarkan prosedur dan persayaratan tertentu, untuk memimpin 
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sekolah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya 

yang dikemukakan oleh Andang (2014).  Berdasarkan pendapat di atas, PP Nomor 

28 tahun 1990 pasal 12 ayat 1 mengemukakan bahwa kepala sekolah bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, 

pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan 

sarana dan prasarana. 

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, dibutuhkan sumber daya  

manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian. Untuk itu, Wahyudi (2012) 

memaparkan bahwa kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan harus 

kompeten dan menguasai keterampilan untuk mewujudkan visi lembaga, yang 

menuntut adanya pengetahuan dan memiliki strategi untuk mempengaruhi warga 

sekolah dalam mewujudkannya. 

 Berdasarkan pemaparan diatas maka, dalam hal ini kepala sekolah 

merupakan sentral (pusat)  di sekolah, sehingga  sangat menentukan arah sekolah, 

terkenal atau tidaknya  suatu sekolah tergantung kepada perannya sebagai seorang 

pemimpin. Untuk itu berdasarkan hal tersebut, maka kepala sekolah harus 

memiliki kriteria. Adapun kriteria kepala sekolah yang harus dimiliki (Ambarita, 

2015) yaitu sebagai berikut; 1) Berstatus sebagai guru, 2) Memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, 3) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun, 4) Memiliki kemampuan kepemimpinan di bidang 

pendidikan. 

Dalam menjalankan tugasnyasebagai seorang pemimpin dalam suatu 

sekolah tidak lepas dari gaya kepemimpinan yang diterapkan. Gaya 
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kepemimpinan mengarah pada struktur kebutuhan pemimpin yang memotivasi 

perilaku dalam  berbagai situasi antar pribadi. Intinya, gaya kepemimpinan 

merupakan karakteristik kepribadian bukan perilaku (Masaong & Tilome, 2011) 

Nawawi dan Hadari (2012) memaparkan bahwa kepribadian seorang pemimpin 

lebih bersifat (permanen) sehinga memerlukan waktu untuk dapat berubah atau 

berkembang. Kemudian dijelaskan oleh Yusuf dan Nurihsan (2012) bahwa 

terdapat beberapa karakteristik keperibadian yang normal bagi seorang pemimpin, 

diantaranya yaitu: mampu menilai diri secara realistik, menerima tanggungjawab, 

mandiri, dapat mengontrol emosi, berorientasi tujuan, dan dapat bersosialisasi 

dengan baik. Sedangkan contoh dari kepribadian yang bernilai negatif diantaranya 

ialah: mudah marah, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa 

tertekan, bersikap kejam, dan senang mengkritik. Oleh karena itu, seorang 

pemimpin selalu berusaha untuk mengurangi kepribadian yang bersifat “kurang”  

sehingga tidak merugikan dalam mewujudkan kepemimpinanya. Kemudian 

Sastrohadiwiryo (2002) menegaskan bahwa gaya kepemimpinan seseorang yang 

menjadi teladan berpengaruh langsung dalam membangkitkan disiplin para tenaga 

kerja, sehingga dengan demekian para tenaga kerja dapat dengan mudah 

menyesuaikan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dari pendapat 

Sastrohadiwiryo tersebut, Kompri (2015) mengemukakan bahwa terdapat 

hubungan antara pemimpin dengan hasil kerja dari bawahannya. 

Dalam hal ini gaya kepemimpinan mengacu pada tipe kepemimpinan yang 

digunakan oleh kepala sekolah. Hariri, Karwan, dan Ridwan (2016) memaparkan 

bahwa terdapat tiga tipe  kepemimpinan yang sering diaplikasikan dalam dunia 

pendidikan yaitu; 1) tipe otoriter adalah tipe seorang  pemimpin yang bertindak 
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sebagai diktator terhadap anggota kelompok, 2) tipe laissez-fair yaitu tipe 

pemimpin yang tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan membiarkan 

bawahannya berbuat sekehendaknya, 3) tipe demokrasi adalah tipe kepemimpinan 

yang bukan sebagai diktator, melainkan seorang pemimpin yang selalu berada 

ditengah-tengah para anggotanya. 

Sebelumnya, peneliti melakukan survey awal untuk melihat berapa % 

(persen) tingkat kedisiplinan guru di SMK Negeri 3 Kota Jambi. Peneliti 

menyebarkan angket kepada 30 orang guru yang ada di SMK Negeri 3 Kota 

Jambi. Pengolahan data dari hasil penyebaran angket tersebut dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 21. Hasil pengolahan data tersebut dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 1.1 Distribusi Kategorisasi kecenderungan Disiplin Guru SMK Negeri 3      

Kota Jambi 

Skor Disiplin Guru 

Frekuensi Persentase Kategorisasi 

<78 2 6,7 Rendah 

78 – 88 23 76,6 Sedang 

>88 5 16,7 Tinggi 

 30 100  

 

Berdasarkan hasil tabel distribusi kategorisasi diatas, menunjukkan bahwa 

6,7% atau 2 responden memiliki disiplin yang rendah. Sedangkan 76,6% atau 23 

responden memiliki disiplin pada kategori sedang, dan sisanya 16,7% dengan 

kategorisasi disiplin tinggi, dengan jumlah 5 responden. Dari hasil survey awal 

penulis, disiplin guru di SMK Negeri 3 Kota Jambi secara keseluruhan termasuk 

kedalam kategori sedang.   
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Berdasarkan latarbelakang pada penelitian diperoleh bahwa disiplin guru 

di SMK Negeri 3 Kota Jambi masih perlu untuk ditingkatkan agar dapat mencapai 

kualitas disiplin pada tingkat yang maksimal. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapatnya (Uriatman,  2015, pp. 822-827) yang memaparkan bahwa guru harus 

mempunyai disiplin yang tinggi, karena guru dianggap mempunyai kelebihan 

yang berupa pengetahuan dan pengalaman , selain itu guru juga akan dijadikan 

sebagai panutan atau contoh bagi para siswanya.Usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan disiplin guru salah satunya yaitu harus memperhatikan faktor-

faktor penting tentang kedisiplinan, seperti yang diungkap oleh Hasibuan (2013) 

yang mengatakan bahwa guru harus menaati peraturan jam kerja, melakukan 

pekerjaan dengan baik, dan memenuhi peraturan dan norma sosial yang ada.  

Sehubungan dengan itu pengkajian mengenai disiplin guru merupakan 

wacana yang menarik jika dihubungan dengan gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, mengingat pentingnya disiplin guru dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan kepala seolah 

terhadap disiplin guru. Sehingga dalam hal ini peneliti memilih judul “Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Guru 

di SMK Negeri 3 Kota Jambi”.  

1.2. Pembatasan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti membatasi 

permasalahan tersebut mengenaai gaya kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin 

guru. Adapun penjelasan dari istilah tersebut sebagai berikut: 1) Responden dari 

penelitian adalah guru SMK Negeri 3 Kota Jambi  sebanyak 59 responden. 2) 

Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada tiga gaya kepemimpinan gaya 
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kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan otoriter, dan gaya kepemimpinan 

laissez faire. 3) Pada  variabel disiplin guru peneliti hanya membatasi pada: 

disiplin dalam mengajar, disiplin melaksanakan tugas dan kewajiban guru dengan 

baik,  melaksanakan tata tertib dengan baik,  patuh terhadap kebijakan yang 

berlaku dan, dan memiliki tanggungjawab yang tinggi. 

1.3.  Rumusan masalah 

Berdasarkan permasalah di atas, maka masalah penelitian dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

disiplin guru SMK Negeri 3 Kota Jambi? 

1.4. Tujuan penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap disiplin guru di SMK Negeri 3 Kota 

Jambi. 

1.5. Manfaat penelitian 

1.5.1  Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

pengembangan ilmu administrasi dan membandingkan antara teori yang diperoleh 

dengan kenyataan yang ada di lapangan dalam rangka meningkatkan dan 

mengembangkan ilmu khususnya dalam bidang kepemimpinan. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktisdalam penelitian ini bagi pihak sekolah, khususnya kepala 

sekolah dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi untuk menentukan 

kebijakan yang baim terhadap guru-guru. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai 
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bahan masukan dan inforasi tekait gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap 

disiplin guru. Bagi penelitian lain, dapat dijadikan sebagai bahan atau data awal 

penelitian sekaligus sebagai standarisasi pengembangan penelitian menjadi lebih 

luas cakupannya, memperkaya referensi dan khasanah keilmuan, khususnya 

kajian mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin guru, dan dapat 

memberikan masukan dan informasi secara teoritis dengan judul yang serupa. 

 

 

 

 


