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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia pendidikan, persoalan yang di kenaan dengan guru dan 

jabatan guru senantiasa menjadi salah satu pokok pembahasan yang mendapat 

tempat tersendiri di tengah-tengah ilmu pendidikan yang begitu luas dan 

kompleks. Sehubungan dengan kemajuan pendidikan dan kebutuhan guru 

yang semakin meningkat, baik dalam mutu maupun jumlahnya, maka 

program pendidikan guru menjadi prioritas pertama dalam program 

pembangunan pendidikan di negera kita. 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan faktor utama yang 

menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan 

terutama ditentukan oleh proses belajar mengajar, oleh karena itu guru 

memegang peran yang sangat penting. Guru adalah fasilitator proses belajar 

mengajar. Ia adalah orang yang akan mengembangkan suasana bebas  bagi 

anak untuk mengkaji apa yang menarik dan mampu mengekspresikan ide-ide 

dan kreativitasnya dalam batasan-batasan norma-norma yang di tegakan 

secara konsisten. Hal tersebut akan tercapai jika di dalam proses  pendidikan 

yang berlangsung di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), seluruh komponen 

yang ada bersinergi untuk melaksanakan segala ketentuan yang ada, terutama 

guru. Oleh karena sebab itu, seorang guru hendaklah bersikap profesional 

dalam melaksanakan tugasnya. Sikap profesional guru yang baik akan 

menjadi modal bagi peserta didik. 

Kepala PAUD memegang peranan dalam menentukan pencapaian 

pendidikan yang brerlangsung di PAUD nya. Untuk itu, upaya yang dapat di 

lakukan oleh kepala PAUD dalam hubungan dengan  guru adalah 

menanamkan disiplin dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pasal 

28 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 

Tentang Kependidikan  yang menyatakan “Pembinaan terhadap disiplin 
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tenaga kependidikan merupakan tanggung jawab pimpinan satuan pendidikan 

yang bersangkutan”. 

Melalui pembinaan yang dilakukan oleh Kepala PAUD terhadap 

disiplin kerja guru, diharapkan dapat memenilisir kemungkinan pelanggaran 

disiplin yang dilakukan oleh guru, Kepala PAUD akan memperbaiki 

kesalahan dan kekeliruan serta meninggkatkan kinerja guru dalam 

melaksanakan tugas pokoknya di PAUD, mengurangi tingkat kesalahan dan 

kekeliruan guru dalam melaksanakan tugasnya, serta mengurangi tingkat 

pelanggaran disiplin kerja guru. 

Hal ini dapat meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan PP Nomor 

19 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan. 

“Pendidikan harus memiliki kualisifikasi akademik dan kompetensi sebagai 

agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. 

Dari sisi lain pembinaan yang diberikan oleh Kepala PAUD dengan 

menerapkan disiplin yang baik dan tegas dalam proses pendidikan akan 

menghasilkan sikap mental, watak, dan kepribadian yang kuat. Perlu di ingat 

bahwa prilaku disiplin yang tinggi dari seorang guru dalam melaksanakan 

tugasnya, secara tidak langsung merupakan proses pembelajaran dan dapat 

dijadikan contoh kepada anak didiknya. 

Sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan 

pendidikan di lembaga PAUD, maka Kepala PAUD harus berupaya 

menanamkan kedisiplinan pada guru terutama kedisiplinan  guru dalam 

pembelajaran. Kedisiplinan yang di maksud adalah disiplin guru dalam 

pembelajaran yang meliputi disiplin guru dalam merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran. Dalam 

melaksanakan pembinaan kedisiplinan yang di lakukan oleh Kepala PAUD 

tentunya Kepala PAUD menggunakan teknik-teknik pembinaan agar 

pembinaan kedisiplinan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, bahwa kedisiplinan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran di PAUD secara keseluruhan masih 
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terdapat kesalahan dalam pelaksanaan pembelajaran ada guru yang 

melaksanakan pembelajaran tidak sesuai dengan RKH yang telah di susun 

sehingga tujuan pembelajarannya tidak tercapai dengan baik. 

Dari uraian di atas, bahwa peran Kepala PAUD memiliki kewenangan 

mengelola pendidikan dan pembelajaran di PAUD yang dipimpinnya dan 

berperan sebagai pembina disiplin guru dalam perencanaan dan pelaksanaan 

dan mengevaluasi pembelajaran. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian 

peneliti untuk meneliti sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh 

kepala PAUD dalam membina disiplin guru PAUD Citra Kartini Pontianak 

Kota. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas yang menjadi 

fokus penelitian “Analisis Pembinaan Kepala PAUD Terhadap Disiplin Guru 

Dalam Pembelajaran Di PAUD Citra Kartini Pontianak Kota” dapat di 

identifikasikan masalah-masalah yang terjadi sebagai berikut:  

1. Bagaimana pembinaan yang dilakukan Kepala PAUD terhadap disiplin 

guru dalam perencanaan pembelajaran di PAUD Citra Kartini Pontianak 

Kota? 

2. Bagaimana pembinaan yang dilakukan Kepala PAUD terhadap disiplin 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran di PAUD Citra Kartini Pontianak 

Kota? 

3. Bagaimana pembinaan yang dilakukan Kepala PAUD terhadap disiplin 

guru dalam evalusai pembelajaran di PAUD Citra Kartini Pontianak  

Kota? 

4. Apa saja teknik pembinaan yang digunakan Kepala PAUD  terhadap 

disiplin guru dalam pembelajaran di PAUD Citra Kartini Pontianak 

Kota? 

C. Tujuan 

tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi secara jelas 

dan objektif mengenai: 
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1. Pembinaan yang dilakukan Kepala PAUD terhadap disiplin guru dalam 

perencanaan pembelajaran di PAUD Citra Kartini Pontianak Kota. 

2. Pembinaan yang dilakukan Kepala PAUD terhadap disiplin guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran di PAUD Citra Kartini Pontianak Kota. 

3. Pembinaan yang dilakukan Kepala PAUD terhadap disiplin guru dalam 

evaluasi pembelajaran di PAUD Citra Kartini Pontianak Kota. 

4. Teknik pembinaan yang digunakan Kepala PAUD terhadap disiplin guru 

dalam pembelajaran di PAUD Citra Kartini Pontianak Kota. 

D.  Manfaat 

1. Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan referensi/bacaan dan 

sebagai bahan kajian dan pengayaan ilmu pengetahuan dalam program 

studi pendidikan anak usia dini. 

2.  Praktis 

 a. Bagi Lembaga 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, 

sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi lembaga PAUD 

Citra Kartini Pontianak Kota agar menyadari pentingnya kedisiplinan 

guru dalam pembelajaran. 

b. Bagi Kepala PAUD 

Hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai 

pembinaan yang telah dilakukan serta hal-hal lain yang dapat 

meningkatkan optimal disiplin guru dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi guru, 

PAUD Citra Kartini Pontianak  Kota untuk dapat meningkatkan 

kedisiplinan guru dan mentaati pembinaan yang diberikan oleh Kepala 

PAUD, sehingga diharapkan disiplin kerja guru lebih meningkat. 
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d. Bagi Peneliti 

  Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri adalah sebagai 

pengembang wawasan ilmu pengetahuan tentang pembinaan Kepala 

PAUD terhadap disiplin guru dalam pembelajaran. 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi oprasional merupakan penjelasan tentang berapa istilah penting 

yang digunakan dalam judul. Penjelasan ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

penafsiran yang berbeda antara pembaca dan penulis. Adapun istilah –istilah 

yang dimaksudkan adalah: 

1. Pembinaan Kepala  PAUD 

Kepala Sekolah sebagai seorang pemimpin disekolah harus menguasai 

dalam penyusunan rencana pengajaran yang merupakan rencana guru. 

Dengan kemampuan yang dimiliki Kepala Sekolah dapat memberi 

pembinaan kepada guru dalam menyusun program kerja tersebut. 

Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

2. Disiplin Guru 

Kedisiplinan guru yang dilakukan oleh Kepala PAUD adalah 

pembinaan yang dilakukan terhadap operasional dari perencanaan 

pembelajaran yang dibuat. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya akan 

sangat tergantung pada pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu saja yang dirumuskan sebelum 

perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dimulai dan mengevaluasi 

pembelajaran. 


