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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kedisiplinan 

1. Pengertian Kedisiplinan 

Disiplin merupakan suatu sikap/perilaku yang pasti diharapkan oleh 

setiap pendidik agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Jika kita berbicara tentang disiplin maka pastilah kita memandang pada suatu 

peraturan, organisasi, kerja sama, mematuhi prosedur dan lain-lain.Namun 

apakah kita tahu tentang apa  disiplin itu sendiri? 

Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa Inggris Desciple, discipline, 

yang artinya penganut atau pengikut. 

Ditinjau dari segi tirminologi disiplin menurut para ahli pendidikan 

mendefinisikan berbagai pengertian disiplin 

Menurut Suharsimi Arikunto (1980: 114), Disiplin adalah kepatuhan 

seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh 

adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari 

pihak luar.Menurut Thomas Gordon (1996: 3), Disiplin adalah perilaku dan 

tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan, atau perilaku  yang 

diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus menerus. 

2. Tujuan Kedisiplinan 

Sebuah aktivitas yang selalu dilakukan pastilah mempunyai suatu 

tujuan. Sama halnya dengan sikap disiplin yang dilakukan oleh seseorang. 
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Orang melakukan sikap disiplin karena ia mempunyai suatu tujuan yang 

hendak dicapai setelah ia melakukan sikap tersebut. 

bertujuan agar siswa belajar hidup dengan pembiasaan yang baik, positif, 

dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.  

Menurut Bistak Sirait ( 2008: 11) menyatakan bahwa tujuan utama 

dari sebuah sikap kedisiplinan adalah untuk mengarahkan anak supaya ia 

mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. selain itu juga supaya anak 

dapat melakukan aktivitas dengan terarah, sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.  

Dari pendapat tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa tujuan 

kewibawaan adalah untuk mengarahkan anak supaya ia mampu untuk 

mengontrol dirinya sendiri, dapat melakukan aktivitas dengan terarah  

belajar hidup dengan pembiasaan yang baik, positif, dan bermanfaat bagi 

dirinya dan lingkungannya. Sehingga jika pada suatu saat tidak ada 

pengawasan dari orang luar, maka ia akan dengan sadar akan selalu 

berbuat sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku baik tertulis 

(seperti: Undang-undang, tata tertib sekolah dan lain-lain) maupun yang 

tidak tertulis ( seperti norma adat, norma kesusilaan, norma kesopanan 

dan lain-lain) yang ada di dalam masyarakat. 

3. Macam-Macam Disiplin 

Disiplin menurut Oteng Sutrisno berdasarkan  sifatnya  dapat 

dibagi menjadi 2 yaitu:  
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a. Disiplin Positif 

       Disiplin positif merupakan suatu sikap dan iklim organisasi yang 

setiap anggotanya mematuhi peraturan-peraturan organisasi atas 

kemauannya sendiri.Mereka patuh pada tata tertib tersebut karena 

mereka  memahami,meyakini dan mendukungnya. Selain itu mereka 

berbuat begitu karena mereka benar-benar menghendakinya  bukan 

karena takut akan akibat dari ketidakpatuhannya. Dalam suatu 

organisasi yang telah menerapkan disiplin positif, beberapa siswa 

kadang-kadang melakukan suatu kesalahan yang melanggar tata 

tertib.Maka akibat yang ditimbulkan adalah kewajiban dalam 

menetapkan suatu hukuman.Akan tetapi hukuman yang diberikan ini 

bukanlah bermaksud untuk melukai ,akan tetapi yang sesuai dengan  

prinsip disiplin positif,hukuman tersebut diberikan untuk memperbaiki 

dan membetulkan. 

Disiplin seperti ini sesuai dengan konsepsi pendidikan modern 

bahwa agar anak-anak lambat laun dapat mengatur diri dan belajar 

bertanggung jawab atas segala  perbuatannya dalam mengrjakan 

sesuatu. Atau dengan kata lain disiplin positif ini memberikan suatu 

pandangan bahwa kebebasan yang mengandung konsekuensi yaitu 

kebebasan harus sejalan dengan tanggung jawab. 

b. Disiplin Negatif 

Yang dimaksud disiplin negatif di sini adalah suatu keadaan 

disiplin yang menggunakan hukuman atau ancaman untuk membuat 
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orang-orang mematuhi perintah dan mengikuti peraturan hukuman. 

Pendekatan pada disiplin negatif ini adalah menggunakan hukuman 

pada pelanggaran peraturan untuk menggerakkan dan menakutkan 

orang-orang atau siswa lain sehingga mereka tidak akan berbuat 

kesalahan yang sama. 

Disiplin  negatif ini cenderung kepada konsepsi pendidikan 

lama,yaitu sumber disiplin adalah otoritas dan kekuasaan guru. 

Gurulah yang menentukan dan menilai kelakuan siswa, gurulah yang 

menentukan peraturan tentang apa boleh atau tidak boleh dilakukan 

oleh siswa,tidak ada pilihan lain selain tunduk pada kemauan 

guru.Dengan demikian hukuman merupakan ancaman bagi siswa. 

Disiplin yang ditegakkan dengan cara seperti ini ternyata tidak  

membawa hasil yang memuaskan, karena seorang siswa hanya berada 

di sekolah selama 7 jam saja, selebihnya dikembalikan kepada 

masing-masing orang tua, selain itu prestasi kerja yang 

dicapai/diperoleh dikarenakan hanya karena untuk menghindari 

hukuman saja bukan karena perasaan yang tulus ikhlas. 

Meskipun disiplin negatif ini mempunyai banyak kekurangan 

akan tetapi pada waktu-waktu tertentu tetap diperlukan pula sikap 

kekuatan dan kekuasaan apabila memang hanya inilah cara satu-

satunya jawaban yang perlu dilaukan agar tujuan dapat tercapai serta 

berjalan dengan lancar. 
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Sedangkan menurut Ali Imron berdasarkan cara membangun 

sebuah kedisiplinan maka kedisiplinan dapat dibagi menjadi 3 macam 

yaitu :   

1) Disipin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian. 

       Pandangan dalam konsep ini menyatakan bahwa seorang anak 

dikatakan mempunyai tingkat disiplin yang  tinggi manakala 

seorang anak tersebut mau menurut saja terhadap perintah dan 

anjuran seorang guru tanpa harus menyumbangkan pikiran-

pikirannya atau ideidenya. Seorang anak diharuskan mengiyakan 

saja terhadap apa yang dikehendaki seorang guru dan tidak boleh 

membantah. 

Dengan demikian maka seorang guru dalam membangun sikap 

disiplin seorang anak bebas memberikan tekanan kepada seorang 

anak.Dengan demikian anak takut  dan terpaksa mengikuti apa 

yang diinginkan oleh seorang guru di sekolah agar kedisiplinan itu 

dapat terwujud. 

2) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive. 

Pandangan dalam konsep yang kedua ini merupakan 

pertentangan atau antitesa dari konsep ototarian,akan tetapi kedua 

konsep ini sama-sama berada pada sisi yang ekstrim. Menurut 

konsep ini seorang anak haruslah diberikan kebebasan seluas-

luasnya di dalam kelas dan sekolah. 
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Dengan demikian maka aturan-aturan di sekolah dilonggarkan dan 

tidak perlu mengikat pada anak. Dengan kata lain seorang anak 

dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu menurutnya baik. 

3) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang 

terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. 

Konsep yang ketiga ini merupakan konvergensi dari konsep 

otoritarian dan konsep permissive. Pandangan dalam konsep ini 

menyatakan bahwa seorang siswa memang diberi kebebasan yang 

seluas-luasnya untuk berbuat apa saja. Akan tetapi seorang anak 

yang bersangkutan tidak boleh menyalahgunakan kebebasan yang 

diberikan, karena di dunia ini tidak ada kebebasan yang mutlak. 

Sebab dalam melaksanakan kebebasan tersebut ada batas-batas 

yang harus diikuti. 

Kebebasan yang terkendali ini sering juga dikenal dengan 

kebebasan yang terbimbing. Hal ini dikarenakan semua yang 

dilakukan maka konsekuensinya haruslah ia tanggung. Terbimbing 

dalam arti ini adalah diaksentualisasikan terutama dalam hal yang 

konstruktif. Sehingga apabila arah perilaku tersebut berbelok ke 

hal-hal yang desdruktif, maka dibimbing kembali ke arah tang 

konstruktif. 
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B. Guru 

1. Pengertian Guru  

 Cita-cita luhur yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang 

1945 yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, memberikan tempat utama kepada 

peranan pendidikan dinegara kita. Jika kita berbicara tentang pendidikan 

sudah tentu kita tidak dapat melupakan salah satu unsur pokok dalam 

pendidikan yaitu “Guru”. Itulah beban yang harus dipikul oleh seorang 

guru, namun sekolah kita mengetahui betapa besar beban seorang guru 

apakah kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan guru itu sendiri? 

 Menurut H.R Nursalim (2005: 5) dalam buku Pengembangan 

Profesional dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah mengemukakan bahwa  

”Guru adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan 

tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 

pendidikan di sekolah. Hal ini termasuk dengan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kewajiban maupun hak yang melekat di dalam 

jabatan tersebut. Seorang guru mampu mempunyai jabatan seperti inn  

karena keahliannya, oleh karena itu maka dinamakan pendidik 

professional. Selain itu guru sering pula disebut dengan pendidik 

pembantu, karena guru menerima limpahan sebagian tanggungjawab 

orang tua untuk menolong dan membimbing anaknya”. 

 

Serta menurut Soedomo Hadi (2003; 23) dalam bukunya pendidikan 

suatu  pengantar, mengungkapkan bahwa   Pengajar atau guru adalah 

pendidik di lembaga pendidikan formal atau disekolah.  

Dari kedua  pendapat tersebut diatas,dapat penulis simpulkan bahwa guru 

adalah seorang pendidik yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang 

pendidikan serta diangkat secara khusus oleh pejabat atau lembaga 
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pendidikan yang berwenang yang kemudian mendapat tugas, wewenang 

untuk mengajar, mendidik serta mendapat tanggungjawab dari orang tua 

untuk menolong dan membimbing anaknya melalui kegiatan pendidikan 

yang berlangsung disebuah lembaga pendidikan formal atau disekolah. 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Guru. 

Seorang guru merupakan suatu penghubung atau perantara anak 

didik dengan tujuan pendidik yang telah dirumuskan sebelumnya. Tanpa 

seorang guru tujuan pendidikan manapun yang telah dirumuskan tidak 

akan tetapi akan dapat dicapai oleh anak didik. Agar guru dapat berfungsi 

sebagai perantara yang baik, maka seorang guru harus dapat melakukan 

tugas-tugasnya dengan baik pula. tugas dan tanggung jawab guru adalah  

a. Guru sebagai Perencana Mengajar Harian. 

Persiapan mengajar seorang dikatakan tidak selalu atau tidak 

membutuhkan waktu yang banyak, hal ini mungkin berlaku bagi yang 

menyiapkan pelajarannya yang menggunakan persiapan lama. Tetapi 

perencanaan tidak mudah untuk dilaksanakan karena memerlukan 

waktu yang cukup lama untuk menuliskan dan menyusun persiapan 

tersebut sebelum guru memulai melaksanakan mengajarnya. Dengan 

demikian guru harus mempersiapkan menguasai bahan, menguasai alat 

peraga sebelum materi disajikan kepada siswa. 

b. Guru Sebagai Penasehat Akademik  

Mengingat tugas guru di masa modern ini tidak hanya sebagai pengajar 

saja, tetapi lebih dari itu. Seorang guru juga sebagai pembimbing untuk 



 
18 

 

 

dapat mengembangkan seluruh potensi dan kepribadian siswayang 

diasuhnya.dari fungsi guru sebagai pembimbing dalam tugasnya 

merupakan bagian integral dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. 

Maka bagi seorang guru perlu dilengkapi dengan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan dalam hubungan dengan pembinaan siswa 

c. Guru Sebagai Koordinator Pelaksanaan Evaluasi  

Membantu kepala sekolah dalam urusan pelaksanaan evaluasi belajar 

siswa, yang kegiatannya meliputi : 

1) Mengumpulkan semua macam soal test dari guru. 

2) Melakukan analisa tiap item soal untuk peningkatan mutu test. 

3) Mengatur penyediaan soal – soal. 

4) Mengatur system administrasi soal. 

d. Guru Sebagai Petugas Piket 

Selain tugas mengajar kadang-kadang guru masih dibebani tugas piket 

sekolah. Adapun guru yang mendapat tugas piket sekolah adalah para 

guru yang beban mengajarnya kurang dari 24 jam pelajaran dalam satu 

minggu. 

3. Peranan Seorang Guru 

Menurut M. Dimyati Mahmud (1999: 25) dalam bukunya 

Psikologi Pendidikan menyatakan bahwa peranan guru antara lain: 

a) Guru Sebagai Pembuat Keputusan 

Seorang guru harus selalu membuat keputusan-keputusdan bahan 

pelajaran dan metode mengajar. Keputusan-keputusan ini didasarkan 
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atas banyak faktor seperti bahan inti yang harus diajarkan, 

kemampuan murid dan apa yang diperlukan olehnya dan tujuan yang 

akan dicapai.  

Sering kali seorang guru dihadapkan pada persoalan-persoalan yang 

harus dapat diputuskan secara langsung tanpa adanya suatu persiapan. 

Maka seorang guru haruslah dapat membuat keputusan-keputusan 

sebagai jawaban atas persoalan yang dihadapi. 

b) Guru Sebagai Motivator 

Seorang murid tidaklah dengan sendirinya berhasil alam belajarnya. 

Mereka harus berbuat. Sehubungan dengan inilah peranan guru sebagai 

motivator sangatlah penting. Tidak sedikit pelajaran yang diberikan 

guru tidak menarik minat dan perhatian murid. Bahkan memulai 

mengajar dengan penuh semangat pun tidak merupakan jaminan bahwa 

minat dan konsentrasi murid dapat berlangsung lama. 

Banyak keputusan yang dibuat guru berpengaruh terhadap motivasi 

murid. Cara memberikan nilai yang dipergunakan oleh guru misalnya 

dapat mendorong murid belajar lebih giat, akan tetapi dapat juga 

menjadikannya putus asa. Bahan pelajaran yang dipilih yang sejalan 

dengan minat dan kemampuan murid-murid dapat mendorong mereka 

untuk belajar. Masalahnya ialah bagaimana guru dapa mempertahankan 

minat dan perhatian tersebut? Masalahnya seperti itu akan selalu 

berkecamuk didalam benak guru setiap hari. 
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c) Guru Sebagai Manajer/Pengelola 

Guru sebagai seorang manager disini diartikan sebagai pengelola. Guru 

setiap hari melakukan kegiatan pengelolaan sekitar 70% sampai 80% 

setiap harinya. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya kegiatan 

pengelolaan yang dilakukan oleh seorang guru.  

Kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh guru antara lain: dalam  hal 

supervisi, organisasi pelajaran, mengisi berbagai macam formulir, 

menyiapkan ujian, memeriksa dan menilai pekerjaan murid, menghadiri 

rapat-rapat, mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa serta 

menyiapkan dokumen-dokumen. Selain itu kegiatan pengelolaan yang 

lain adalah pengelolaan kelas, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan 

keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk 

membina ketertiban di dalam kelas. 

d) Guru Sebagai Pemimpin 

Meskipun guru harus menangani kebutuhan murid orang perorangan, 

namun dalam kenyataannya jarang seorang guru berbuat seperti itu. 

Mengajar itu dalam kenyataannya memimpin sekelompok murid. Guru 

yang efektif ialah pemimpin yang efektif dalam memanfaatkan potensi 

kelompok untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

individual. Dalam peranannya sebagai pemimpin kelompok itu, guru 

diharapkan menjadi wasit, pelerai kecemasan, detektif, pencegah 

timbulnya perasan-perasaan bermusuh dan frustasi, teman dan orang 
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kepercayaan, pengganti orang tua, sumber kasih sayang dan pemberi 

semangat. 

e) Guru Sebagai Konselor 

Guru sebagai konselor harus menjadi pengamat yang peka terhadap 

tingkah laku dengan gerak-gerik muridnya. Guru harus berusaha 

memberikan tanggapan yang konstruktif terhadap murid yang 

mengalami kelesuan belajar. Dia harus tahu apabila ada muridnya yang 

perlu dikonsultasikan. Sering pula disetiap kelas murid mengadukan 

persoalan pribadinya kepada guru, selain itu guru diharapkan juga dapat 

menangani tes kecerdasan, tes hasil belajar bahkan harus menafsirkan 

hasil tes tersebut untuk murid dan orang tuanya. Dalam hal ini seorang 

guru harus dapat menjadi konselor yang bijaksana.  

Guru harus waspada terhadap perasaan orang tua, masyarakat sekitar, 

kepentingan guru-guru lain dan murid-murid lainnya. Semua hal 

tersebut harus dipertimbangkan dan tidak boleh diabaikan. 

f) Guru Sebagai Insinyur/Perekayasa Lingkungan 

Guru sebagai insinyur atau perekayasa lingkunagn sangat diperlukan 

guna menunjang kegiatan belajar mengajar. Sebagai contoh misalnya : 

perubahan tata ruang kelas dengan menyuruh murid duduk dalam posisi 

melingkar, maupun perubahan tata letak gambar di dalam kelas sampai 

pada penataan perabot-perabot meubelair yang baru semua hal tersebut 

dapat mendukung atas tercapainya sebuah tujuan mengajar. 
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C. Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepemimpinan 

       Kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing suatu 

kelompok sedemikian rupa/hingga sehingga tujuan dari kelompok  dapat 

tercapai. Menurut Samino (2010: 27) kepemimpinan adalah ilmu yang 

mempelajari tentang pemimpin agar dapat berhasil dalam memimpin 

orang-orang di lingkungannya. Disamping itu, kepemimpinan juga dapat 

dimaksudkan sebagai gaya pemimpin untuk mengarahkan, mengkordinasi, 

dan membina para bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja 

produktif mencapai tujuan perusahaan atau organisasi, baik organisasi 

sosial, organisasi pendidikan, organisasi bisnis. 

Menurut Hasibuan dalam Samino (2010: 27),  pemimpin adalah seorang 

dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk 

mengerjakan sebagian pekerjaanya dalam mencapai tujuan. 

Dengan demikian kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin 

mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja 

secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi, Dengan kata lain, 

kepemimpinan adalah kemapuan pribadi dalam memimpin organisasi dan 

mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien. 

2. Tugas Pemimpin 

Menurut Rifai dan Murni dalam Samino (2010: 28), bahwa tugas 

pemimpin adalah sebagai berikut  
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a) Bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi, 

b) Menciptakan keseimbangan dalam rangka pencapaian tujuan. 

c) Seorang pemikir, konseptor, 

d) Melaksanakan tugas dengan menggunakan orang lain, 

e) Sebagai penengah, 

f) Sebagai seorang politisi, 

g) Sebagai seorang diplomat, 

h) Pengambil keputusan. 

  Tugas pemimpin apabila dikaitkan dengan manajemen, 

kedudukannya sangat sentral dan dapat dikatakan bahwa kepemimpinan 

adalah inti manajemen. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan titik 

sentral dari suatu organisasi tetapi kemampuan pemimpinnya sangat 

dominan dalam menggerakkan segala sumber daya yang ada di dalamnya.  

Menurut Rifai dan Murni dalam  Samino (2010: 29), kepemimpinan terdiri 

dari beberapa unsur, yaitu  

a) Pemimpin adalah orang yang memimpin. 

b) Bawahan adalah orang – orang yang dipimpin. 

c) Organisasi adalah alat atau wadah untuk melakukan kepemimpinan. 

d) Tujuan adalah sasaran yang ingin dicapai. 

e) Lingkungan adalah lingkungan internal dan eksternal organisasi. 

Unsur – unsur tersebut diatas menjadi kunci dalam 

kepemimpinan, sehingga satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 

Dalam situasi apapun yang dimaksud dalam kepemimpinan pasti ada 
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pemimpin, bawahan, organisasi, tujuan dan lingkungan. Pemimpin tanpa 

bawahan  tidak ada yang dipimpin, demikian juga tanpa organisasi tidak 

ada tempat wadah untuk melakukan kepemimpinannya. Demikian juga 

pemimpin tanpa lingkungan tidak dapat memainkan perannya, dan semua 

harus diusahakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya tujuan sangat 

menentukan untuk mengukur keberhasilan pemimpin dan semuanya itu 

dapat berjalan lancer manakala didukung oleh lingkungan yang kondusif. 

Para bawahan, karyawan dan masyarakat umum yang mengharap 

pemimpinnya. Para pemimpin juga memainkan peranan penting dalam 

membantu kelompok, organisasi atau masyarakat untuk mencapai tujuan 

mereka.  

3. Kepemimpinan Pendidikan  

 Kepemimpinan pendidikan merupakan usaha yang dilakukan 

pemimpin atau pimpinan dalam lembaga atau organisasi pendidikan. Hal 

itu untuk menggerakkan atau memberdayakan sumber daya manusia 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Gambaran 

kepemimpinan pendidikan menurut Usman dalam Samino (2010: 31)  

salah satu kunci yang sangat menentukan keberhasilan sekolah dalam 

mencapai tujuan adalah kepala sekolah. Apabila dalam perguruan tinggi 

yang paling tinggi adalah Rektor, Ketua untuk Sekolah Tinggi, Direktur 

untuk Akademi. Keberhasilan kepala sekolah  sangat dipengaruhi oleh 

keandalannya dalam manajemen sekolah, sedangkan keandalan 

manajemen kepala sekolah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan 
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kepala sekolah. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan sangat 

banyak hal – hal yang terkait didalamnya. Dan masing-masing tempat 

dan keadaan menuntut persyaratan yang berbeda sesuai dengan situasi 

dan kondisi 

Dalam praktek terjadi perbedaan – perbedaan dalam menangani dan 

memimpin sebuah organisasi atau lembaga pendidikan. 

4. Tipe – Tipe Kepemimpinan  

 Menurut Siagian  dalam Samino (2010: 71)  menyebutkan lima 

gaya  tipe kepemimpinan, yaitu 

a. Tipe Otokratik 

Tipe ini dalam mengambil keputusan dilakukan dari atas atau 

dilakukan sendiri oleh atasan tanpa melibatkan bawahan, sehingga 

bawahan hanya berperan sebagai pelaksana atau menjalankan 

keputusan yang telah diambil oleh atasan. 

b. Tipe Paternalistik 

Tipe ini dalam pengambilan keputusan biasanya diambil sendiri oleh 

atasan, kemudian memahamkan kepada bawahan agar bawahan 

menjalankan meskipun bawahan tidak terlibat dalam pengambilan 

keputusan. 

c. Tipe Kharismatik 

Tipe ini di dalam pengambilan keputusan dapat dikatakan egois, tetapi 

bawahan tidak mempersoalkannya, dengan kekaguman selalu 

mengikuti pemimpinnya itu dengan ikhlas. 



 
26 

 

 

d. Tipe Laissez Faire 

Tipe ini dalam mengambil keputusannya bergaya santai, dalam 

pengambilan keputusan hampir diserahkan seluruhnya pada 

bawahannya baik yang sifatnya rutin maupun yang fundamental. 

e. Tipe Demokratik  

Tipe ini didalam mengambil keputusannya adalah mengikutsertakan 

atau melibatkan seluruh bawahan dalam seluruh prosesnya, sehingga 

bawahan merasa bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, karena 

terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, karena berhasil 

karena keputusannya sendiri dan jika gagal juga karena keputusannya 

sendiri. 

Tipe – tipe  tersebut sudah barang tentu tidak mesti cocok dalam 

setiap keadaan dan setiap tempat, masing – masing memiliki 

kharakteristik tertentu, sehingga dapat positif dan juga negatif. 

5. Kharakteristik Tipe – Tipe Kepemimpinan  

Setiap tipe – tipe kepemimpinan baik tipe otokratik, paternalistik, 

kharismatik, laissez faire, demokratik  mempunyai kharakteristik 

sendiri, yaitu sebagai berikut : 

a. Tipe Otokratik 

       Tipe ini dalam mengambil keputusan dilakukan dari atas atau 

dilakukan sendiri oleh atasan tanpa melibatkan bawahan, sehingga 

bawahan hanya berperan sebagai pelaksana atau menjalankan 

keputusan yang telah diambil oleh atasan. Dalam memelihara 
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hubungan dengan bawahan biasanya menggunakan pendekatan 

formal berdasarkan kedudukan atau statusnya dalam 

organisasi,sehingga kurang memperhatikan kepemimpinannya 

diterima bawahan atau tidak. 

Kemudian tipe ini memandang bawahannya sebagai orang – orang 

yang di bawah tingkat kematangan atau kedewasaannya lebih rendah, 

sehingga daalam berhubungan lebih bersifat atasan dengan bawahan 

(formal). 

Apabila kebutuhan bawahan yang berupa gaji atau upah telah 

diberikan dianggap telah selesai, sehingga kurang memperhatikan 

kebutuhan lain termasuk kebutuhan psikologis. Tipe ini lebih 

mengutamakan pada penyelesaian tugas sesuai dengan tanggung 

jawabnya, sehingga kurang memperhatikan hubungan yang harmonis 

dengan bawahan Dalam tipe otokratik ini efektifitas operasional di 

tingkat pemimpin atu atasan biasanya menggunakan pengendalian 

bersifat hukuman. Gaya otokratik ini tidak dikagumkan oleh 

bawahan, karena unsur dari  tipe otokratik ini unsur manusia kurang 

diperhatikan bahkan sering diabaikan.  

b. Tipe Paternalistik 

Tipe ini dalam pengambilan keputusan biasanya diambil 

sendiri oleh atasan, kemudian memahamkan kepada bawahan agar 

bawahan menjalankan meskipun bawahan tidak terlibat dalam 

pengambilan keputusan. 
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Tipe ini sering disebut juga seperti hubungan atasan dengan bawahan 

lebih bersifat bapak dan anak, sehingga seperti hubungan orang yang 

sudah dewasa (atasan) dengan orang yang belum dewasa (bawahan). 

Dengan demikian kurang meningkatkan daya inovasi dan kreatifitas 

terhadap bawahan, lebih banyak memberikan petunjuk dan bimbingan 

kepada bawahan. 

       Tipe paternalistik ini yang bertindak dengan dasar pemikiran 

apabila kebutuhan fisik bawahan telah terpenuhi, maka para bawahan 

akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. 

Padahal kebutuhan materi bukan satu-satunya, masih banyak  

kebutuhan lainnya yang perlu dipenuhi. 

Gaya paternalistik ini berorientasi pada dua hal sekaligus, yaitu 

penyelesaian tugas dan terpeliharanya hubungan yang serasi 

sebagaimana hubungan bapak dan anak. 

c. Tipe Kharismatik 

       Tipe ini di dalam pengambilan keputusan dapat dikatakan egois, 

tetapi bawahan tidak mempersoalkannya, dengan kekaguman selalu 

mengikuti pemimpinnya itu dengan ikhlas. Tipe kharismatik ini 

terkadang bertindak otokratik, artinya tanpa melibatkan bawahan 

tetapi kemudian disampaikan kepada bawahan untuk dilaksanakan. 

Disamping itu kadang dalam pengambilan keputusan juga 

menggunakangaya demokratis artinya mengikutsertakan bawahan,  
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Tipe Kharismatik ini juga tidak mempersoalkan tingkat kedewasaan 

bawahannya atau mungkin bawahannya sangat beraneka ragam 

tingkat kedewasaannya, yang penting selalu memberikan bimbingan, 

petunjuk atau fatwa. 

Tipe Kharismatik ini pemimpin mampu meyakinkan bahwa 

kebutuhannya akan terpenuhi dan bawahannya meyakininya, 

sehingga secara psikologis membawa bawahan menjadi setia dan taat. 

Bahkan para pengikut itu rela berkorban untuk memenuhi segala 

sesuatu yang diputuskan atau dimaui pemimpinnya. Tipe Kharismatik 

ini memperhatikan pelaksanaan tugas dan sekaligus hubungan dengan 

bawahan yang baik. Tipe Kharismatik ini merupakan tipe yang sulit, 

secara rasional sulit ditemukan bukti- bukti yang dapat dijadikan 

landasan secara umum. 

d. Laissez Faire 

       Tipe ini dalam mengambil keputusannya bergaya santai, dalam 

pengambilan keputusan hampir diserahkan seluruhnya pada 

bawahannya baik yang sifatnya rutin maupun yang fundamental. Ada 

yang beranggapan bahwa. Tipe Laissez Faire ini sering dianggap 

kurang bertanggung jawab sacara wajar dalam memimpin 

organisasinya. Tipe Laissez Faire dalam memelihara hubungan 

sangat mementingkan yang sifatnya rasional, bawahan dianggap 

rekan sekerja, interaksi yang menonjol adalah hubungan non formal 

dan hubungan formal justru dihindari.  
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Tipe Laissez Faire bawahan diperlukan sebagai orang – orang yang 

telah matang atau dewasa, baik dalam arti teknis maupun mental, 

sehingga seorang pemimpin lebih dipandang sebagai symbol. Tipe 

Laissez Faire mengutamakan bawahan yang sifatnya psikologis dan 

simbolis daripada yang sifatnya kebendaan atau materi, karena 

pemuasan kebutuhan materi menjadi urusan pribadi yang lebih 

penting telah diberi sesuai dengan aturan yang ada di atasnya.  

       Tipe Laissez Faire tentang hubungan atasan dan bawahan lebih 

dominan bila dibandingkan dengan pelaksanaan tugas, karena 

beranggapan bahwa apabila hubungan baik, maka tugas atau 

pekerjaan telah dapat diselesaikan dengan sendirinya. Masalahnya 

terletak pada asumsi –asumsi yang tidak sesuai dengan sifat dasar 

manusia. 

e. Tipe Demokratik 

       Tipe ini didalam mengambil keputusannya adalah 

mengikutsertakan atau melibatkan seluruh bawahan dalam seluruh 

prosesnya, sehingga bawahan merasa bertanggung jawab dalam 

pelaksanaannya, karena terlibat langsung dalam pengambilan 

keputusan, karena berhasil karena keputusannya sendiri dan jika 

gagal juga karena keputusannya. 

Tipe Demokratik ini dalam pemeliharaan hubungan, menekankan 

pada hubungan yang serasi, baik hubungan formal maupun informal. 
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Para bawahan merupakan individu-individu yang memiliki jati diri 

yang khas dan masing – masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 

       Tipe Demokratik dalam memerlakukan bawahan cenderung 

memperlakukan sebagai bawahan yang matang dan dewasa, sehingga 

tidak ragu – ragu dalam mendelegasikan tugas – tugas dan wewenang 

disertai dengan tanggung jawab. Bawahan diberi kebebasan 

menggunakan daya kognitif atau nalarnya serta inovatif dan 

kreatifitasnya dalam melaksanakan tugasnya. Karena dipandang telah 

dewasa maka tidak perlu adanya ancaman atau hukuman, para 

bawahan akan banyak mengambil  hikmah dari pengalaman, sehingga 

tidak akan terjadi kesalahan yang berulang. 

Tipe Demokratik berusaha memuaskan bawahannya, tidak hanya 

kebutuhan primer atau sekunder, akan tetapi juga kebutuhan lainnya 

yang non material, termasuk psikologis, mental dan spiritual. Di 

dalam tipe demokratik ini dalam hal penyelesaian tugas dengan 

hubungan yang bersifat relasional. 

       Dari berbagai tipe kepemimpinan tersebut, masing – masing 

mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akan tetapi 

tipe dempkratik adalah dipandang yang paling didambakan oleh 

banyak kalangan yang terlibat di dalam pencapaian tujuan 

organsisasi. Di dalam institusi pendidikan yang paling ideal adalah 

menggunakan tipe demokratis, hal  ini bagi sekolah yang sudah 

mapan, dan dipimpin oleh orang – orang yang memiliki kemampuan 
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dan penglaman yang memadai. Akan tetapi juga harus menyadari 

bahwa masing – masing organisasi pendidikan (sekolah dan 

perguruan tinggi) memiliki perbedaan-perbedaan, sehingga juga 

dimungkinkan menggunakan gaya yang lain. 

Dalam sekolah yang awal – awal berdiri, masih lemah dan warga 

sekolah tersebut membutuhkan tokoh sentral yang menjadi panutan 

dalam segala hal, mungkin gaya kepemimpinan yang paling tepat 

adalah gaya otokratik. Bagi perguruan tinggi yang yang sedang 

mengembangkan kebebasan akademik secara penuh dan 

mengembangkan kader intelektual atau calon cendekiawan mungkin 

yang paling tepat adalah tipe laissez faire. Berbeda lagi dengan 

pondok pesantren atau sekolah keagamaan yang  mengandalkan 

fatwa kyai atau ulama yang paling tepat adalah tipe kharismatik. 

  Tipe tersebut tidak berlaku selamanya atau terus – menerus 

tetapi dalam kondisi waktu tertentu mungkin dapat terjadi 

perubahan, hal ini tergantung pada organisasi pendidikan tersebut 

adanya perubahan atau tidak. Pada pondok pesantren masa lalu 

cenderung menggunakan tipe kepemimpinan kharismatik, tetapi 

pada pondok pesantren modern sekarang ini telah berubah dan 

cenderung menggunakan tipe demokratik. 

Pada  sekolah milik yayasan yang dikuasai beberapa orang saja 

mungkin pada awal perkembangannya menggunakan tipe 

kepemimpinan otoriter, tetapi setelah berkembang dan banyak yang 
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terlibat di dalamnya makaterjadi perubahan dalam memimpinnya 

yaitu dengan tipe demokratik. Begitu juga seterusnya.  

Para pemimpin pendidikan juga harus berfikir antisipatif, dinamis, 

aktif, kreatif dan komunikatif.       

6. Syarat – Syarat Kepribadian Bagi Pemimpin Pendidikan  

Menurut Mulyono  dalam Samino (2010: 61) syarat- syarat yang 

harus dimiliki seorang pemimpin, khususnya pemimpin pendidikan 

adalah sebagai berikut : 

a) Memiliki kesehatan jasmani rohani, 

b) Berpegang teguh pada tujuan yang hendak dicapai, 

c) Bersemangat, 

d) Cakap dalam memberi bimbingan, 

e) Bijaksana dalam mengambil keputusan 

f) jujur, 

g) Cerdas, 

h) Cakap dalam mengajar, dan menaruh kepercayaan yang baik  

untuk mencapainya. 

 

D. Tata Tertib 

1. Pengertian Tata Tertib 

      Dalam mencapai sebuah tingkat kedisiplinan dalam suatu pelaksanaan 

belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar, kelas, maka 

diperlukan suatu peraturan. Peraturan di sini  berguna untuk mengatur 
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segala tingkah laku yang dilakukan oleh para siswa, guru dan karyawan 

sekolah yang disusun secara operasional. Peraturan inilah  yang lazim 

disebut  sebagai tata tertib sekolah. Menurut Suharsimi Arikunto (1993: 

122)  berpendapat bahwa, tata tertib merupakan sesuatu untuk mengatur 

perilaku  yang diharapkan terjadi pada diri siswa. Sedangkan menurut 

Suryosubroto (2004: 81) memberikan definisi bahwa tata tertib sekolah 

adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari 

dan mengandung sanksi terhadap pelanggarnya. 

Bertolak  dari kedua pengertian tersebut di atas,dapat disimpulkan  bahwa  

tata tertib pada dasarnya adalah suatu ketentuan-ketentuan yang mengatur 

kehidupan sehari-hari dalam pengelolaannya di sekolah serta mengandung 

sanksi  yang tegas terhadap  para pelanggarnya ,sehingga menghasilkan 

suatu hasil positif yang diharapkan terjadi pada diri siswa  setelah siswa 

tersebut melaksanakan  tata tertib. 

2. Unsur-Unsur Tata Tertib di Sekolah 

       Hampir di semua sekolah gurulah yang diberi tugas dan tanggung 

jawab untuk menyampaikan dan mengontrol berlakunnya tata tertib  di 

sekolah. Menurut  Suharsimi Arikunto, (1993: 124) semua tata tertib yang 

diberlakukan dalam setiap lembaga pendidikan pada dasarnya 

mempunayai 3 unsur pokok yaitu Perbuatan atau perilaku yang diharuskan 

dan yang dilarang. Dalam tata tertib yang diberlakukan di sebuah sekolah 

unsur pokok pertama yang terdapat di dalamnya adalah berisi tentang 

perilaku yang diharuskan dan yang dilarang. Perilaku yang diharuskan 
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merupakan segala tindakan atau perilaku yang harus dilakukan oleh setiap 

siswa.Selain itu juga berisi tentang perilaku yang dilarang, yaitu segala 

tindakan atau perilaku yang harus ditinggalkan oleh setiap siswa. 

       Kedua sifat tersebut  merupakan sifat yang wajib dipenuhi oleh semua 

siswa agar sekolah tersebut mengalami keberhasilan dalam mencapai 

tujuan yang diharapkan oleh sekolah setelah sekolah tersebut  

mengeluarkan tata tertib sekolah. Akibat atau sanksi yang menjadi 

tanggung jawab pelaku atau pelanggar hukuman. 

Unsur pokok yang kedua adalah adanya  sanksi yang diberikan kepada 

pelanggar  tata tertib. Sanksi merupakan sebuah  akibat atau hukuman 

yang bersifat negatif yang diberikan secara tegas kepada para 

pelanggarnya. Hal ini bersifat  memaksa kepada setiap siswa agar tercipta 

kesadaran dan kedisiplinan dalam diri setiap siswa sehingga pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan di sekolah dapat berlangsung  secara lancar sesuai 

dengan  tujuan yang diharapkan oleh masing-masing sekolah.Cara dan 

prosedur untuk menyam paikan peraturan kepada subyek yang dikenai 

peraturan  tersebut. 

       Unsur pokok  yang ketiga adalah adanya cara dan prosedur untuk 

menyampaikan tata  tertib kepada subyek yang dikenai peraturan tersebut. 

Hal ini penting dilakukan oleh setiap lembaga sekolah  yang mempunyai 

tata tertib,dengan demikian maka  diharapkan para siswa mengerti dan 

faham tentang tata tertib yang dilakukan di sekolah tersebut serta 
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mengetahui sanksi-sanksi apa sajakah yang akan diterima apabila 

melakukan suatu pelanggaran. 

Dengan adanya komunikasi yang baik  antara siswa dengan 

sekolah maka diharapkan akan terciptalah kesadaran dalam diri setiap 

siswa untuk melaksanakan tata tertib tersebut, yang akhirnya kedisiplinan 

pun dapat terjadi tanpa adanya paksaan dari luar akan tetapi merupakan 

sikap  sadar dari dalam diri siswa. 

3. Tujuan Tata Tertib 

Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi atau 

lembaga pendidikan pastilah mempunyai suatu tujuan yang  hendak 

dicapai setelah ia melaksanakan kegiatan itu demikian juga dengan 

pelaksanaan tata tertib di sebuah lembaga pendidikan. Meskipun setiap 

lembaga pendidikan tersebut mempunyai beragam tata tertib yang berbeda, 

namun pada intinya semua peraturan tata tertib tersebut mempunyai tujuan 

yang sama. Menurut Suharsimi Arikunto, tata tertib mempunyai tujuan 

untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada diri siswa . 

Sedangkan menurut Soedomo Hadi (2003: 92) yang menyatakan  bahwa 

tata tertib merupakan sebuah alat pendidikan,berpendapat bahwa tujuan 

alat pendidikan adalah: 

a. Memberi perlindungan 

Sebuah lembaga pendidikan yang baik akan mempunyai ciri 

yaitu salah satunya adalah bahwa seorang anak akan dapat 

melaksanakan proses belajarnya dengan aman dan nyaman. Oleh karena 
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itu merupakan sebuah tugas dari tata tertib untuk melindungi peserta 

didik. Perlindungan ini tidak hanya bersifat perlindungan terhadap 

kejasmanian saja akan tetapi juga perlindungan terhadap rohaninya.  

Tugas perlindungan ini tidak lain adalah untuk mencegah agar anak 

didik tidak berbuat salah, yang mana akan dapat merugikan anak didik 

itu sendiri sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan 

aman dan nyaman. 

b. Verstandhouding = agar mengerti 

Tujuan yang kedua adalah bahwa dengan adanya alat 

pendidikan yang berupa tata tertib ini maka diharapkan agar anak  didik 

dapat mengerti mengapa ia harus melaksanakan tata tertib tersebut.  

Syarat agar tujuan yang kedua ini dapat berjalan dengan lancar yaitu 

harus memerlukan adanya contoh dari pendidik  atau orang tua. 

c. Kesamaan arah dalam berbuat dan berpikir 

Tujuan yang ketiga ini berarti bahwa dengan  adanya tata tertib 

yang dilaksanakan maka diharapkan tidak ada perbedaan dalam 

penetapan hukuman dan aturan, sehingga semua akan merasa sama, 

bagi yang melanggar hukun akan mendapat sanksi tanpa adanya 

pandang bulu. 

d. Merasa hidup bersama,merasa ada perpaduan 

Apabila pendidik dan anak didik berada dalam sebuah pergaulan di 

lingkungan sekolah maka ini berarti bahwa mereka  hidup bersama. 

Oleh karena itu dengan adanya tata tertib diharapkan pendidik dan 
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peserta didik seakan merasa hidup bersama dan ada perpaduan. Ciri 

berhasilnya tujuan yang keempat ini adalah adanya/timbul rasa saling 

percaya mempercayai, cinta mencintai dan lain sebagainya. 

e. Pembentukan kemauan 

Hakekat seorang anak didik adalah sebagai makhluk yang harus 

mempelajari apa yang patut dan apa yang tidak patut. Dengan adanya 

tata tertib dimana seorang anak didik enggan untuk berbuat sesuatu, 

maka dengan adanya peraturan yang mana ia dipaksa untuk 

melakukannya maka akhirnya akan terbentuk kemauan yang harus ia 

lakukan.  

 

E. Kerangka Berfikir 

      Guru adalah seorang pendidik yang mempunyai keahlian khusus dalam 

bidang pendidikan serta diangkat secara khusus oleh pejabat atau lembaga 

pendidikan yang berwenang yang kemudian mendapat tugas, wewenang 

untuk mengajar, mendidik serta mendapat tanggungjawab dari orang tua 

untuk menolong dan membimbing anaknya melalui kegiatan pendidikan yang 

berlangsung disebuah lembaga pendidikan formal atau disekolah. 

Disiplin adalah suatu kondisi atau keadaan tertib yang terjadi karena 

didorong oleh kesadaran yang ada pada kata hatinya sehingga menunjukkan 

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan dan 

ketertiban terhadap  peraturan atau tata tertib yang telah ada yang berisi 

tentang hal-hal apa yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang 
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boleh dilakukan, serta yang tidak patut dilakukan dengan rasa senang hati, di 

mana dengan sikap tersebut maka diharapkan terjadi suasana yang harmonis 

dalam menjalankan suatu kegiatan / aktivitas. 

Tata tertib pada dasarnya adalah suatu ketentuan-ketentuan yang mengatur 

kehidupan sehari-hari dalam pengelolaannya di sekolah serta mengandung 

sanksi  yang tegas terhadap  para pelanggarnya ,sehingga menghasilkan suatu 

hasil positif yang diharapkan terjadi pada diri siswa  setelah siswa tersebut 

melaksanakan  tata tertib. 

Apabila digambarkan dalam suatu skema maka hubungan antara 

kepemimpinan guru terhadap kedisiplinan siswa dalam menaati peraturan tata 

tertib adalah sebagai berikut: 
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F. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah  makna dari kepemimpinan ? 

2. Apa tujuan dan maksud dari kepemimpinan yang bapak/ibu guru terapkan 

ini? 

3. Tata tertib seperti apa yang ada di SD Negeri 01 Dukuh ini ? 

4. Latar belakang apa yang menyebabkan bapak/ibu guru melakukan 

pembinaan kedisiplinan pada siswa di SD Negeri 01 Dukuh ini? 

5. Bagaimana cara bapak/ibu guru dalam membina kedisiplinan pada siswa 

di SD Negeri 01 Dukuh ? 

6. Apa saja yang bapak/ibu guru lakukan dalam  membina kedisiplinan dan 

tata tertib siswa di  SD Negeri 01 Dukuh  ? 

7. Bagaimana cara bapak/ibu guru menilai sejauh mana tingkat kedisiplinan 

siswa dalam menaati tata tertib di SD Negeri 01 Dukuh  ini ? 

8. Ketertiban seperti apa yang ditunjukan oleh siswa di SD Negeri 01 Dukuh 

ini ? 

9. Apa tujuan bapak/ibu guru dalam membina kedisiplinan dalam  hal 

menaati tata tertib siswa ? 

10. Kepemimpinan yang seperti apa yang bapak /ibu guru lakukan dalam 

membina kedisiplinan pada siswa  di SD Negeri 01 Dukuh ? 

11. Apakah  tipe kepemimpinan yang bapak terapkan dapat diterima dengan 

baik oleh siswa di  SD Negeri 01 Dukuh  ini ? 

12. Apakah  tipe kepemimpinan yang bapak/ibu guru terapkan dapat membuat 

anak disiplin  dalam hal ini disiplin dalam menaati tata tertib siswa  ? 

13. Bagaimana cara bapak/ibu guru dalam  menanganai siswa yang kurang 

atau tidak mau menaati tata tertib siswa tersebut ?  

 

 

 


