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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Kedisiplinan guru 

a. Pengertian Kedisiplinan Guru 

Disiplin berasal dari  Bahasa Inggris yaitu disciple yang berarti 

penganut, pengikut, atau murid. Sementara dalam Bahasa Latin yaitu 

diciplina berarti latihan atau pendidikan, pengembangan tabiat, dan 

kesopanan. Dalam konteks keguruan, disiplin mengarah pada kegiatan 

yang mendidik guru untuk patuh terhadap aturan-aturan sekolah.
13

 

Disiplin mempunyai unsur-unsur yang meliputi pedoman perilaku, 

peraturan yang konsisten, hukuman, dan penghargaan. Dengan ini guru 

lebih ditekankan agar dapat berperilaku baik terhadap pekerjaannya 

sehingga dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul dan dapat 

bersaing di dunia luar.  

Beberapa pengertian disiplin menurut para ahli, yaitu:  

1) Menurut Singodimedjo, mengatakan disiplin adalah sikap 

kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati 

norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya.
14

 

2) Menurut Sulistriyani, disiplin pada dasarnya merupakan tindakan 

manajemen untuk mendorong agar para anggota organisasi dapat 
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memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam 

suatu organisasi, yang di dalamnya mencakup; (1) adanya tata 

tertib atau ketentuan-ketentuan; (2) adanya kepatuhan para 

pengikut (3) adanya sanksi bagi pelanggar.
15

 

3) Menurut Keith Davis, disiplin dapatkan diartikan sebagai 

pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman 

organisasi.
16

 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku.
17

 

Menurut peneliti, Kedisiplinan guru berhubungan erat dengan 

kepatuhan dalam menerapkan peraturan sekolah. Guru yang disiplin 

adalah guru yang mematuhi semua aturan yang berlaku dan 

melaksanakan semua tugasnya dengan baik. 

Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang 

ada pada diri pegawai terhadap peraturan dan ketetapan. Dengan 

demikian bila peraturan atau ketetapan yang ada di sekolah itu 

diabaikan, atau sering dilanggar, maka pegawai mempunyai disiplin 

kerja yang buruk. Sebaliknya, bila para guru tunduk pada ketetapan 

yang ada, menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik. 
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b. Bentuk disiplin yang baik 

Bentuk disiplin yang baik akan tercermin pada suasana, yaitu: 

1) Tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap pencapaian tujuan 

sekolah. 

2) Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para pegawai 

dalam melakukan pekerjaan. 

3) Besarnya rasa tanggung jawab para pegawai untuk 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

4) Berkembanganya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi 

dikalangan pegawai. 

5) Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja para pegawai. 

 

c. Indikator-Indikator yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan pegawai suatu organisasi, diantaranya: 

1) Tujuan dan kemampuan  

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan guru. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan 

ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi 

kemampuan guru. Hal ini berarti bahwa pekerjaan yang 

dibebankan kepada guru harus sesuai dengan kemampuan 

guru bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan 

disiplin dalam mengerjakannya. 

 

2) Teladan pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan 

kedisiplinan guru karena pimpinan dijadikan teladan dan 

panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi 

contoh baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata 

dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, 

kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Begitupun  

sebaliknya, jika pimpinan tidak disiplin, maka bawahan pun 

akan tidak disiplin.
18

 

 

3) Balas jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi 

kedisiplinan pegawai karena balas jasa akan memberikan 

kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap pekerjaannya. 
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Jika kecintaan pegawai semakin baik terhadap pekerjaan, 

kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. 

 

4) Keadilan  

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan guru, 

karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya 

penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia 

lainnya. Pimpinan yang cakap dalam memimpin akan selalu 

berusaha bersikap adil terhadap semua bawahannya. 

Dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan 

yang baik pula. 

 

5) Waskat  

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan 

paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan guru. 

Dengan waskat berarti kepala sekolah harus aktif dan 

langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, 

dan prestasi kerja bawahannya. 

 

6) Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara 

kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukuman yang 

semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar 

peraturan-peraturan yang telah dibuat, sikap dan perilaku 

indisipliner akan berkurang. Berat ringannya sanksi 

hukuman yang diterapkan ikut mempengaruhi 

baik/buruknya kedisiplinan karyawan. Sanksi hukuman 

harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk 

akal dan diinformasikan secara jelas kepada semua 

pegawai. Sanksi hukuman hendaknya cukup wajar untuk 

setiap tingkatan indisipliner, bersifat mendidik dan menjadi 

alat motivasi untuk memelihara kedisiplinan.
19

 

 

7) Ketegasan  

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan pegawai. Pimpinan harus 

berani dan tegas untuk bertindak dan memberikan hukuman 

bagi pegawai yang indisipliner sesuai dengan sanksi 

hukuman yang telah ditetapkan. pimpinan yang berani 

bertindak tegas menerapkan hukuman bagi pegawai yang 

indisipliner akan disegani dan diakui kepemimpinanya oleh 

bawahannya. 
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8) Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama 

pegawai ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada 

suatu organisasi. Pimpinan harus berusaha menciptakan 

hubungan kemanusiaan yang serasi. Terciptanya human 

relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan 

suasana kerja yang nyaman, hal ini akan memotivasi 

kedisiplinan yang baik.
20

 

 

d. Prinsip-Prinsip Kedisiplinan 

Menurut Hendry Simamora, terdapat tujuh prinsip yang 

perlu diperhatikan dalam pengelolaan disiplin guru, yaitu:  

1) Prosedur dan kebijakan yang pasti  

Kepala sekolah perlu memberikan perhatian terhadap 

berbagai keluhan guru. Hal ini akan mendorong 

pertumbuhan disiplin kerja guru di sekolah. Pimpinan perlu 

menentukan jenis perilaku yang dikehendaki dan 

bagaimana cara melakukannya. Prosedur-prosedur disiplin 

harus mengikuti aturan yang sudah disepakati dari awal. 

Pimpinan harus berpegang teguh terhadap aturan yang ada 

dan konsisten dalam pelaksanaannya. Tujuan dibuatnya 

prosedur dan kebijakan yang pasti adalah untuk 

menciptakan bentuk disiplin yang konstruktif dan positif 

melalui kepemimpinan yang sehat dan pelatihan yang 

memadai bagi para guru. 

 

2) Tanggung jawab kepengawasan 

Tanggung jawab kepengawasan harus diperhatikan baik-

baik. Untuk menjaga disiplin kerja guru, perlu ada 

pengawas yang memiliki otoritas dalam memberikan 

peringatan lisan maupun tulisan. Sebelum memberikan 

teguran, biasanya pengawas berkonsultasi terlebih dahulu 

dengan atasannya. 

 

3) Komunikasi berbagai peraturan 

Para guru hendaknya memahami peraturan dan standar 

disiplin serta konsekuensi pelanggarannya. Setiap guru 

hendaknya memahami secara penuh kebijakan-kebijakan 

dan prosedur-prosedur disiplin. Kebijakan dan prosedur 

tersebut dapat disosialisasikan melalui buku manual kerja 
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guru. Guru yang melanggar peraturan diberi kesempatan 

untuk memperbaiki perilakunya. 

 

4) Tanggung jawab pemaparan bukti 

Setiap guru haruslah dianggap tidak bersalah sampai benar-

benar ada bukti bahwa guru tersebut dinyatakan bersalah. 

Hukuman baru bisa dijatuhkan apabila bukti-bukti telah 

terkumpul secara meyakinkan. Perlu diperhatikan bahwa 

bukti tersebut hendaknya didokumentasikan secara cermat 

sehingga sulit untuk dipertentangkan. Selain itu, guru yang 

diduga bersalah harus diberi kesempatan untuk membela 

diri dan mendapatkan pembelaan. 

 

5) Perlakuan yang konsisten 

Konsisten peraturan merupakan salah satu prinsip yang 

penting, tetapi sering diabaikan. Segala peraturan dan 

hukuman harus diberlakukan secara konsisten tanpa 

diskriminasi. Pemberlakuan aturan yang berbeda antara satu 

pihak dengan pihak lain akan merusak efektivitas dari 

sistem disiplin.  

 

6) Pertimbangan atas berbagai situasi 

Konsistensi pemberlakuan peraturan bukanlah berarti 

memberi hukuman yang sama pada pelanggaran yang 

identik. Besarnya hukuman perlu mempertimbangkan 

berbagai faktor. Situasi di lapangan dan fakta-fakta yang 

menggambarkan pelanggaran patut menjadi pertimbangan 

dalam permberian hukuman. 

 

7) Peraturan dan hukuman yang masuk akal. 

Peraturan dan hukuman hendaknya dibuat secara masuk 

akal. Peraturan dan hukuman yang masuk akal akan 

membuat orang mudah menerimanya. Hukuman hendaknya 

wajar. Hukuman berat yang diberikan kepada guru yang 

melakukan pelanggaran ringan justru akan menciptakan 

perasaan tidak adil di antara para pegawai. Peraturan dan 

hukuman yang tidak wajar akan menimbulkan sikap negatif 

di antara para guru dan menumbuhkan sikap tidak 

kooperatif terhadap atasannya.
21

 

 

Pemimpin yang kurang baik, yang memakai kekuasaannya 

dengan sewenang-wenang dan menggunakan ancaman terus-
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menerus, kadang dapat memproleh apa yang tampak sebagai 

disiplin yang baik, namun rasa gelisah dan tidak tenteram yang 

timbul dari peraturan yang keras dan paksaaan saja, dapat meledak 

dimuka pemimpin setiap waktu. 

Dengan kepemimpinan yang baik, seorang pemimpin dapat 

berbuat banyak untuk menciptakan iklim kerja yang 

memungkinkan penegakan disiplin sebagai proses wajar, karena 

para pegawai akan menerima serta mematuhi peraturan-peraturan 

dan kebijakan-kebijakan sebagai pelindung bagi keberhasilan 

pekerjaan dan kesejahteraan pribadi mereka.
22

 

e. Disiplin kerja guru 

Adapun disiplin kerja yang diterapkan di sekolah Jamal 

Ma’mur Asmani adalah sebagai berikut:  

1) Disiplin waktu 

Disiplin waktu menjadi sorotan utama bagi seorang 

guru. Waktu masuk sekolah menjadi ukuran kedisiplinan 

seorang guru. Karena disiplin waktu yang dilakukan 

oleh seorang guru menjadi panutan bagi siswa yang ada 

di lingkungan sekolah. Jika seorang guru itu dapat 

melaksanakan disiplin dengan baik maka siswa akan 

mengikuti perilaku disiplin tersebut, baik disiplin waktu 

masuk sekolah, disiplin belajar maupun disiplin dalam 

hal istirahat.  

 

2) Disiplin sikap, disiplin perbuatan mengontrol diri sendiri 

menjadi starting point untuk menata perilaku orang lain, 

disiplin dalam sikap ini membutuhkan latihan dan 

perjuangan karena setiap saat banyak hal yang 

menggoda untuk melanggarnya. 
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f. Indikator Guru yang Disiplin 

Guru yang disiplin adalah guru yang mematuhi semua aturan 

yang berlaku dan melaksanakan semua tugasnya dengan baik. 

Indikator guru yang disiplin adalah:  

1) Tepat waktu. 

2) Taat asas atas janji. 

3) Mengikuti prosedur standar pembelajaran. 

4) Tepat sasaran, tidak melanggar aturan. 

5) Mempunyai budi pekerti yang baik.
23

 

 

g. Tujuan Disiplin 

Disiplin kerja di lingkungan sekolah memiliki tujuan yang 

berpengaruh besar terhadap mutu pendidikan. Depdikbud dalam 

Muhlisin menyatakan tujuan disiplin dibagi menjadi 2 bagian, 

yaitu:  

1) Tujuan umum adalah terlaksananya kurikulum secara baik 

      yang menunjang peningkatan mutu pendidikan. 

 

2) Tujuan khusus terbagi 3 yaitu: 

a. Agar kepala sekolah dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan bagi seluruh peserta warga kepala 

sekolah. 

b. Agar guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar 

seoptimal mungkin dengan semua sumber yang ada di 

sekolah dan di luar sekolah. 

c. Agar tercipta kerja sama yang erat antara sekolah 

dengan orang tua dan sekolah dengan masyarakat untuk 

mengemban tugas pendidikan.
24
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2. Pengawasan Kepala sekolah 

a. Pengertian Pengawasan 

Terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan 

(controlling) yaitu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. 

Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat controlling atau 

pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati terus menerus, 

merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan 

mengandung arti pembinaan, dan pelurusan terhadap berbagai 

ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan ini merupakan kunci 

keberhasilan proses manajemen. 

Pengawasan menurut Mockler adalah suatu usaha sistematis 

untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 

perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, 

membandingkan kegiatan mengukur penyimpangan-penyimpangan, 

serta mengambil tindakan koreksi yang di perlukan untuk menjamin 

bahwa semua sumber daya pendidikan digunakan dengan cara paling 

efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi.
25

 

Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi 

yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Apabila dalam prosesnya 

terjadi penyimpangan segera dilakukan tindakan koreksi. Untuk 

memperoleh hasil yang lebih efektif, pengawasan dilakukan bukan 
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hanya pada akhir proses manajemen tetapi pada setiap tingkatan proses 

manajemen. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan merupakan proses untuk mengetahui ada tidaknya 

penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan 

upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang 

dilaksanakan secara riel merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa 

yang direncanakan. 

b. Tujuan pengawasan 

Tujuan pengawasan adalah: 

1) Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. 

2) Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar 

murid-murid. 

3) Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber 

pengalaman belajar. 

4) Membantu guru dalam menggunakan metode-metode atau alat-

alat pembelajaran. 

5) Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid-

murid. 

6) Membantu guru dalam hal menilai kemajuan murid-murid dan 

hasil pekerjaan guru itu sendiri. 

7) Membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja 

guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka. 

8) Membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa 

senang dengan tugas yang diperolehnya. 

9) Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian 

terhadap masyarakat dan cara-cara memanfaatkan masyarakat 

sebagai sumber belajar. 

10) Membantu guru agar waktu dan tenaga tercurahkan sepenuhnya 

dalam pembinaan sekolahnya.
26
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c. Manfaat pengawasan 

Manfaat pengawasan adalah sebagai alat atau sarana yang berguna 

untuk menghilangkan atau mengurangi kebocoran-kebocoran, 

penyimpangan-penyimpangan, pemborosan dan penyalahgunaan 

kekuasaan dan kewenangan yang terjadi pada suatu organisasi.  

d. Fungsi Pengawasan 

Menurut Winardi fungsi pengawasan adalah: 

1) Menetapkan tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana 

mencapainya. 

2) Menentukan berapa banyak orang diperlukan serta 

keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki mereka. 

3) Menyeleksi individu-individu untuk mengisi posisi-posisi dan 

kemudian mereka diberi tugas kerja dan ia bertanggung 

berjawab untuk melaksanakannya dengan baik.
27

 

 

e. Pengawasan Kepala Sekolah 

Fungsi kepala sekolah sebagai supervisor yaitu mencakup kegiatan-

kegiatan yang bersangkutan dengan pembangkitan semangat dan kerja 

sama guru-guru, pemenuhan alat-alat perlengkapan sekolah demi 

kelancaran pengajaran, pengembangan dan pembinaan pengetahuan 

serta keterampilan guru-guru, dan kerja sama antara sekolah dan 

masyarakat yang semuanya ditujukan untuk mempertinggi mutu 

pendidikan dan pengajaran siswa. 

f. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor  

Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya 

pengawasan atau supervisi. Pengawasan bertanggung jawab tentang 

keefektifan program itu. Oleh karena itu supervisi haruslah meneliti 
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ada atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan 

tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. 

Kepala sekolah sebagai supervisor, terbagi menjadi 5 bagian yaitu:  

1) Tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan 

Tugas kepala sekolah sebagai supervisor berarti hendaknya pandai 

meneliti, dan menentukan syarat-syarat mana sajakah yang 

diperlukan bagi kemajuan sekolahnya sehingga tujuan-tujuan 

pendidikan di sekolah itu semaksimal mungkin dapat di percaya.  

 

2) Prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

Untuk menjalankan tindakan-tindakan supervisi sebaiknya 

kepala sekolah hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu: 

 

a) Prinsip-prinsip supervisi adalah: 

1) Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif 

yaitu pada yang dibimbing dan diawasi harus dapat 

menimbulkan dorongan untuk bekerja. 

2) Supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan 

yang sebenarnya.  

3) Supervisi harus sederhana dan informal dalam 

pelaksanaannya. 

4) Supevisi harus didasarkan atas hubungan profesional 

bukan atas dasar hubungan pribadi.
28

 

 

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi supervisi yaitu: 

1) Lingkungan masyarakat tempat sekolah itu berbeda. 

2) Besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggung kepala 

sekolah. 

3) Tingkatan dan jenis sekolah. 

4) Keadaan guru-guru dan pegawai yang bersedia. 

5) Kecakapan  dan keahlian kepala sekolah itu sendiri. 

 

3) Fungsi kepala sekolah sebagai supervisor pengajaran. 

a) Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat 

perlengkapan sekolah termasuk media yang diperlukan bagi 

kelancaran dan keberhasilan proses belajar-mengajar. 
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b) Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, 

dan menggunakan metode-metode mengajar yang lebih 

sesuai dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. 

 

c) Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru 

dan pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan 

diskusi-diskusi keolompok, menyediakan perpustakaan 

sekolah, dan mengirim mereka untuk mengikuti penataran-

penataran, seminar, sesuai dengan bidangnya masing-

masing.
29

 

 

4) Teknik-teknik supervisi 

Secara garis besar cara atau teknik supervisi dapat digolongkan 

menjadi 2 yaitu: 

a) Teknik Perseorangan 

Teknik perseorangan ialah pengawasan yang dilakukan 

secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan 

antara lain: 

 

1) Mengadakan kunjungan kelas (Classroom Visits) 

Yang dimaksud kunjungan kelas adalah kunjungan 

sewaktu-waktu yang dilakukan supervisor (kepala 

sekolah) untuk melihat atau mengamati seorang guru 

yang sedang mengajar. Tujuannya adalah: 

Mengobservasi bagaimana guru mengajar, apakah 

sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Mengobservasi cara guru mengkondisikan kelas. 

 

2) Membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari 

pribadi siswa atau mengatasi problema yang dialami 

siswa. Banyak masalah yang dialami guru dalam 

mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa, di 

antaranya adalah: 

 

a. Siswa yang lamban dalam belajar. 

b. Tidak dapat memusatkan perhatian,  

c. Siswa yang nakal. 
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3) Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah, 

antara lain:  

 

a) Menyusun program catur wulan atau program 

semester. 

b) Menyusun atau membuat program satuan 

pembelajaran,  

c) Mengorganisasi kegiatan-kegiatan pengelolaan 

kelas. 

d) Melaksanakan teknik-teknik evaluasi pengajaran. 

e) Mengunakan media dan sumber dalam proses 

belajar mengajar. 

f) Mengorganisasi kegiatan-kegiatan siswa dalam 

bidang ekstrakurikuler, study tour, dan sebagainya. 

 

b) Teknik Kelompok 

Teknik kelompok adalah supervisi yang dilakukan 

secara kelompok. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan 

antara lain: 

1) Mengadakan Pertemuan atau Rapat (Meeting) 

Seorang kepala sekolah yang baik umumnya 

menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan rencana 

yang telah disusunya. Termasuk di dalam 

perencanaan itu antara lain mengadakan rapat-rapat 

secara periodik dengan guru-guru yaitu:  

 

a) Rapat mingguan. 

b) Rapat bulanan. 

c) Rapat tahunan. 

 

2) Mengadakan Diskusi Kelompok (Group 

Discussion)
30

 

 

3) Diskusi keolompok dapat dilakukan dengan 

membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi 

sejenis. Kelompok-kelompok yang telah terbentuk 

diprogramkan untuk mengadakan pertemuan/diskusi 

guna membicarakan hal-hal yang berhubungan 
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usaha pengembangan dan peranan proses belajar 

mengajar.
31

 

 

4) Mengadakan Penataran-Penataran (Inservice-

Training 

 

Teknik kelompok ini dilakukan melalui penataran-

penataran. Misalnya untuk guru-guru bidang studi 

tertentu, penataran tentang metodologi pengajaran, 

dan penataran tentang administrasi pendidikan. 

Maka tugas sebagai kepala sekolah adalah 

mengelola dan membimbing dalam pelaksanaan 

tindak lanjut (follow-up) dari hasil penataran dapat 

dipraktekkan oleh guru-guru. 

 

 

5) Pembagian tugas pekerjaan kepada guru. 

Pemberian tugas pekerjaan kepada guru merupakan 

tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai 

pemimpin dan supervisor di sekolah yang dipimpinnya harus 

dapat memperhatikan: 

a) Apakah jumlah guru di sekolah itu telah cukup? 

b) Apakah tidak terlalu banyak guru honorer dan 

kekurangan guru tetap? 

c) Apakah terlalu banyak guru wanita disbanding dengan 

pria atau sebaliknya? 

 

Pembagian tugas pekerjaan kepada guru, terbagi menjadi 2 

bagian, diantaranya adalah: 

a. Sistem penempatan guru dalam kelas 

1) Sistem guru kelas. 

2) Sistem guru bidang studi 

3)  Sistem campuran. 

 

b. Cara memilih dan menempatkan guru dalam kelas 

1) Penempatan guru-guru SD 

2) Penempatan guru-guru SMP 
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3) Penempatan guru-guru SMA 
32

 

 

Jadi, pengawasan kepala sekolah adalah suatu aktivitas 

pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk 

membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam 

melakukan pekerjaan mereka secara tepat, benar, efektif, dan 

efisien baik dari segi waktu maupun penggunaan sumber kerja 

lainnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau yang telah 

ditetapkan. 

g. Proses dan Langkah-Langkah Pengawasan 

Dalam melaksanakan pengawasan, ada langkah-langkah yang 

harus dilakukan. Menurut Weihrich dan Koontz, ada 3 langkah dasar 

dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yaitu: 

1) Menetapkan standar 

Langkah pertama dalam kegiatan pengawasan adalah 

menetapkan rencana. Berdasarkan rencana yang kompleks 

dan detail yang telah ditetapkan kemudian disusunlah 

standar-standar khusus yang ditetapkan. Standar adalah 

kriteria sederhana tentang kinerja. Ada sejumlah hal dari 

seluruh perencanaan program dimana kinerja dapat di ukur, 

sehingga manajer dapat menerima segala sesuatu yang 

dilakukan dan tidak perlu memantau keseluruhan langkah 

dari ekseksusi rencana. Berkenaan dengan jenis standar, 

banyak sekali jenisnya. Namun dari sekian banyak standar, 

yang terbaik untuk digunakan dalam pengawasan adalah 

tujuan dan sasaran yang diverifikasi 

 

2) Mengukur kinerja 

Meskipun banyak pengukuran atau alat ukur yang tidak 

selalu dapat diterapkan, tetapi pengukuran kinerja 

dibandingkan dengan standar idealnya dapat dilakukan atau 

setidaknya pengukuran untuk mengetahui atau mendeteksi 
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lebih dini bila terjadi deviasi dan dihindari dengan tindakan 

yang tepat. 

 

3) Memperbaiki penyimpangan 

Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana atau 

kepada orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan 

tersebut dilakukan penjelasan tentang tanggung jawabnya 

sehingga dapat segera melakukan perbaikan dengan teknik 

yang tepat.
33

 

 

 

h. Kompetensi Kepala Sekolah 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Kompetensi Kepala Sekolah, mencakup: 

1) Kompetensi kepribadian 

 

a) Berakhlak mulia mengembangkan budaya dan tradisi 

akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi 

komunitas di sekolah. 

b) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. 

c) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan 

diri sebagai kepala sekolah. 

d) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi. 

e) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam 

pekerjaan sebagai kepala sekolah. 

f) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin 

pendidikan.
34

 

 

2) Kompetensi Manajerial 

 

a) Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai 

tingkatan perencanaan. 

b) Mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan 

kebutuhan. 

c) Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya sekolah secara optimal. 

d) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah 

menuju organisasi pembelajaran yang efektif. 

e) Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif 

dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 
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f) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya manusia secara optimal. 

g) Mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal. 

h) Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam 

rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan 

pembiayaan sekolah. 

i) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaa 

peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan 

kapasitas peserta didik. 

j) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan 

nasional. 

k) Mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip 

pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. 

l) Mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung 

pencapaian tujuan sekolah/madrasah. 

m) Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam 

mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta 

didik di sekolah. 

n) Mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung 

penyusunan program dan pengambilan keputusan. 

o) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah. 

p) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur 

yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.
35

 

 

3) Kompetensi kewirausahaan 

 

a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah. 

b) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah 

sebagai organisasi pembelajar yang efektif. 

c) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

pemimpin sekolah. 

d) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik 

dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. 

e) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola 

kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar 

peserta didik. 
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4) Kompetensi pengawasan/supervisi  

 

a) Merencanakan program pengawasan/supervisi 

akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme 

guru. 

b) Melaksanakan pengawasan/supervisi akademik 

terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan 

teknik pengawasan/ supervisi yang tepat. 

c) Menindaklanjuti hasil pengawasan/supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

 

5) Kompetensi social 

 

a) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan 

sekolah. 

b) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

c) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau 

kelompok lain.
36

 

 

3. Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kedisiplinan Guru 

 Kedisiplinan guru dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

adalah pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah, sebagaimana 

dalam buku Malayu S.P Hasibuan terdapat beberapa indikator yang 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan guru diantaranya:
37

 

1) Tujuan dan kemampuan. 

2) Teladan pimpinan. 

3) Balas jasa. 

4) Keadilan.  

5) Waskat (pengawasan melekat). 

6) Sanksi hukuman. 

7) Ketegasan. 

8) Hubungan kemanusiaan. 
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Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar 

dengan melaksanakan tata tertib dan bekerja dengan disiplin membuat 

siswa menjadi disiplin pula, selain itu juga memberikan pengaruh yang 

positif terhadap belajar. Di dalam disiplin kerja guru perlu adanya 

pengawasan, supaya tidak terjadi kesalahan dalam mendisiplinkan guru. 

Pengawasan adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan 

kedisiplinan guru. Dengan pengawasan berarti kepala sekolah harus aktif 

dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi 

kerja bawahannya. 

Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang 

ada dengan yang seharusnya terjadi. Apabila dalam prosesnya terjadi 

penyimpangan segera dilakukan tindakan koreksi. Untuk memperoleh 

hasil yang lebih efektif, pengawasan dilakukan bukan hanya pada akhir 

proses manajemen tetapi pada setiap tingkatan proses manajemen.
38

   

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari 

manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa yang diteliti 

penulis benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. Penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan yang relevan diantaranya: 

1. Rita Samela, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2005 meneliti judul Pengawasan 
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Kepala Sekolah terhadap Pelaksanaan Tugas Guru-Guru SMUN 7 Kota 

Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa 

kepala sekolah sudah dapat dikategorikan optimal dalam pengawasannya 

terhadap pelaksanaan tugas guru-guru SMUN 7 Kota Pekanbaru, hal ini 

dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang di peroleh 81.03%. 

Selanjutnya dihubungkan dengan standar yang digunakan 81.03 tersebut 

berada diantara 76-100%, berarti dapat dikategorikan optimal.
39

 

2. Izmi Azizah tahun 2006 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Peranan Supervisor dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah As-Sakinah 

Kelurahan Mundam Dumai. Berdasarkan analisa data maka dapat 

disimpulkan bahwa peranan supervisor dalam meningkatkan kinerja guru 

di MTs As-Sakinah Kelurahan Mundam Dumai jika pendidikan kurang 

baik. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah Supervisor kurang 

memahami tugasnya dengan baik, komunikasi yang kurang baik dengan 

guru, dan kurang Supervisor membimbing para guru. 

3. Budi Candra, mahasiswa jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada 

tahun 2001 meneliti dengan judul Usaha-Usaha Guru dalam Pembinaan 

Disiplin Siswa MTs N Simpang Tiga Pekanbaru. Usaha guru dalam 
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pembinaan disiplin siswa. Hasilnya disimpulkan bahwa usaha tersebut 

dinyatakan “kurang optimal”.
40

 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi 

batasan-batasan terhadap kerangka teori, hal ini sangat diperlukan agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Sebagaimana rumusan masalah 

penelitian ini adalah Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap 

Kedisiplinan Guru di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu 

Pekanbaru. Di dalam penelitian ini ada dua variabel yang akan di bahas yaitu 

variabel (x) pengawasan kepala sekolah variabel (y) kedisiplinan guru. Berikut 

adalah indikator pengawasan kepala sekolah yaitu: 
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Tabel II.1 

Indikator Variabel Pengawasan Kepala Sekolah 

 
Variabel Indikator Sub Indikator 

Pengawasan 

Kepala 

Sekolah 

Merencanakan program 

pengawasan/ supervisi 

akademik dalam rangka 

peningkatan profesionalisme 

guru.  

1. Menetapkan standar 

pengawasan/supervisi. 

2. Menyiapkan jadwal 

pengawasan/supervisi. 

3. Menyiapkan instrument 

pengawasan/supervisi. 

 Melaksanakan 

pengawasan/supervisi 

akademik terhadap guru 

dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik 

pengawasan/supervisi yang 

tepat. 

a. Teknik perseorangan 

1. Mengadakan kunjungan kelas. 

2. Membimbing guru-guru tentang 

cara-cara mempelajari pribadi 

siswa atau mengatasi problema 

yang dialami siswa. 

3. Membimbing guru-guru dalam 

hal-hal yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kurikulum sekolah. 

b. Teknik kelompok 

1. Mengadakan pertemuan atau rapat. 

2. Mengadakan diskusi kelompok. 

3. Mengadakan penataran-penataran. 

 

  

Menindaklanjuti hasil 

pengawasan/supervisi 

akademik terhadap guru 

dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

1. Mendiskusikan dengan guru dan 

membuat solusi bersama. 

2. Memberitahukan hasil pelaksanaan 

supervisi akademik kepada guru. 

 

Tabel II.2 

Indikator Variabel Kedisiplinan Guru 

 
Variabel Indikator Sub Indikator 

Kedisiplinan 

Guru 

Tepat waktu 1. Guru datang ke sekolah tepat waktu dan sesuai 

jadwal. 

2. Guru masuk kelas tepat waktu. 

3. Guru pulang kerja tepat waktu (tidak lebih 

cepat dari jadwal). 

 Taat asas atas janji 1. Guru berperilaku taat asas kepada hukum. 

2. Guru menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-

hak peserta didik. 

 Mengikuti prosedur 

standar pembelajaran 

- Guru membuat RPP. 

- Guru mengajar menggunakan media 

pembelajaran. 

- Guru mengadakan evaluasi hasil belajar siswa. 

 Tepat sasaran, tidak 

melanggar aturan. 

- Guru patuh terhadap aturan sekolah. 

- Guru mengikuti petunjuk-petunjuk yang 

berlaku di sekolah. 

 Mempunyai budi 

pekerti yang baik. 

- Jujur  

- Bertanggung jawab. 

- Dapat dipercaya. 

- Guru memberikan teladan yang baik. 
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Dalam penelitian ini penulis berasumsi bahwa ada kecendrungan 

pengawasan kepala sekolah mempengaruhi kedisiplinan guru. 

2. Berdasarkan asumsi yang penulis kemukakan diatas maka penulis 

berhipotesis sebagai berikut: 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan kepala 

sekolah terhadap kedisiplinan guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan kepala 

sekolah terhadap kedisiplinan guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 


