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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak merupakan tenaga fungsional 

guru yang diberi tugas untuk memimpin lembaga pendidikan formal tempat 

diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi 

antar guru yang memberi pelajaran dengan murid yang menerima pelajaran. 

Kata memimpin dari rumusan tersebut mengandung makna luas, yaitu 

kemampuan untuk menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu 

sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Dalam praktik lembaga, kata memimpin 

mengandung konotasi menggerakkan, mengarahkan dan lain-lain. 

Mulyasa (dalam Karwati dan Priansa, 2013:38) mengemukakan 

bahwa “keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh 

keberhasilan Kepala Sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang 

tersedia di sekolah”. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak merupakan salah 

satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja 

guru. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan 

tenaga pendidik lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan 

prasarana.  

Hal tersebut menjadi penting sejalan dengan semakin kompleksnya 

tuntutan tugas kepada lembaga pendidikan formal, yang menghendaki 

dukungan kerja yang semakin efektif dan efisien. Di samping itu, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya yang 

diterapkan dalam pendidikan di sekolah juga cenderung bergerak semakin 

maju, sehingga menuntut penguasaan secara profesional. Kepemimpinan 

dalam suatu organisasi adalah sangat penting. Pemimpin adalah ibarat 

sebuah pilot dalam suatu penerbangan, nahkoda dalam sebuah kapal laut, 

sopir dalam sebuah kendaraan. Seorang pemimpin harus dapat membawa 

dengan selamat penumpangnya untuk mencapai tujuan. 
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Setiap Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak dihadapkan untuk 

melaksanakan pengembangan pendidikan secara terarah, berencana dan 

berkesinambungan. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak  sebagai pemimpin 

tertinggi yang sangat berpengaruh dan menentukan kemajuan lembaga pendidikan 

formal harus memiliki kemampuan administrasi, memiliki komitmen tinggi, dan 

luwes dalam melaksanakan tugasnya. Kepemimpinan Kepala Sekolah Taman 

Kanak-kanak yang baik harus dapat melaksanakan tugasnya. Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak yang baik harus dapat mengupayakan 

peningkatan kinerja melalui program pembinaan kemampuan tenaga 

kependidikan karena itu Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak harus mempunyai 

kepribadian atau sifat-sifat dan kemampuan serta keterampilan-keterampilan 

untuk memimpin suatu lembaga pendidikan. Ada tiga hal yang mendasari lahirnya 

teori kepemimpinan yaitu : (1) Teori genetik (Pemimpin lahir karena bakat). (2) 

Teori sosial (Pemimpin lahir karena pendidikan dan latihan). (3) Teori ekologis 

(Pemimpin lahir karena bakat dan pendidikan / latihan). 

Robbins (2007:172), dalam kepemimpinan ada beberapa perilaku yang 

kita kenal, namun secara umum dibagi tiga yaitu : (1) Demokratis (pikiran 

pendapat orang banyak jauh lebih baik daripada pendapat diri sendiri, selain itu 

akan berdampak pada tanggungjawab pelaksanaannya). (2) Otokratis (Pemimpin 

yang memiliki status yang tinggi, seorang yang berkuasa dan memiliki 

kemampuan untuk membuat keputusan). (3) Laissez faire (bebas), memberikan 

kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan 

pekerjaan.  

Gaya kepemimpinan merupakan suatu ciri dari seorang pemimpin. Suatu 

lembaga pendidikan formal mencapai kesuksesan satu di antara faktornya adalah 

gaya kepemimpinan Kepala Taman Kanak-kanak. Dari uraian tersebut sikap guru 

yang ingin ditingkatkan dalam gaya kepemimpinan  adalah disiplin kerja. 

Peran guru dalam kegiatan belajar mengajar sebagai pemimpin belajar 

(learning leader), juga sekaligus manajer kelas. Peran guru sebagai seorang 

manajer di kelas tidak boleh dipandang sebelah mata. Kebersihan kegiatan belajar 

mengajar sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas. 
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Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada 

tingkat instirusional dan instruksional. Peran strategis tersebut sejalan dengan 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang 

menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus sabagai agen 

pembelajaran. 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 

ayat 1 ditegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

Tingkat keberhasilan guru dalam menyelesaikan pekerjaan disebut dengan 

istilah “level performance” atau level kinerja. Karwati dan Priansa (2013:40), 

mengemukakan bahwa “kinerja mengajar guru menyangkut beberapa hal seperti 

kualitas, tingkat keahlian, latar belakang budaya dan pendidikan, kemampuan 

sikap, minat dan motivasi, disiplin, etos kerja, struktur pekerjaan , keahlian, serta 

umur dari angkatan kerja”. 

Kriteria mengajar guru adalah disiplin. Disiplin dapat diartikan sebagai 

suatu perbuatan yang secara tepat dan tertatur. Tujuan disiplin itu sendiri adalah 

membentuk perilaku yang baik dan dapat menjadi suatu kebiasaan. Perlunya 

disiplin agar setiap manusia dapat mengembangkan sikap kejujurannya, kesadaran 

akan kewajibannya, dan menumbuhkan moral. Hilangnya disiplin akan 

berpengaruh terhadap efisiensi kerja dan efektivitas tugas pekerjaan. Jika 

kedisiplinan tidak dapat ditegakkan maka kemungkinan tujuan yang telah 

ditetapkan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien.  

Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak apakah dapat 

berpengaruh pada disiplin kerja guru? Dapat dilihat dari fakta di Taman Kanak-

kanak Kecamatan Pontianak Utara ada guru yang jarang masuk, dalam 1 minggu 

selalu ada absen. Kemudian jarang mengikuti kegiatan di sekolah seperti upacara, 

sehingga kurang bersosialisasi dengan guru lain, serta guru kurang peduli 

terhadap pengarahan dari Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belatang di atas, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Taman Kanak-

kanak  terhadap Disiplin Kerja Guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan 

Pontianak Utara”.  

Adapun yang menjadi batasan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak 

di Kecamatan Pontianak Utara ? 

2. Bagaimana disiplin kerja guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan 

Pontianak Utara ? 

3. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja 

guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Pontianak Utara? 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara 

objektif tentang:  

1. Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak di 

Kecamatan Pontianak Utara. 

2. Disiplin kerja guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Pontianak 

Utara. 

3. Pengaruh gaya kepemimpinan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak 

terhadap disiplin kerja guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan 

Pontianak Utara.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan 

wawasan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang gaya 

kepemimpinan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak. Kemudian 

bagaimana upaya mengambil solusi terkait faktor-faktor yang menjadi 

kendala dalam kinerja guru. 

Serta diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperdalam 

pengetahuan pembaca tentang gaya kepemimpinan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, 

sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi lembaga Taman 

Kanak-kanak Kecamatan Pontianak Utara agar menyadari pentingnya 

gaya kepemimpinan. 

b. Bagi Kepala Sekolah  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan bagi semua 

Kepala Sekolah Taman Kanak-kanan di Kecamatan Pontianak Utara 

tentang pentingnya arahan bagi dari Kepala Sekolah kepada seluruh 

Guru-guru dalam meningkatkan kedisiplinan individu. 

c. Bagi Guru  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para guru Taman 

Kanak-kanak di Kecamatan Pontianak Utara untuk meningkatkan 

kedisplinan guru, seperti waktu kedatangan, proses pembelajaran serta 

waktu kepulangan yang tepat, sehingga dapat lebih memotivasi guru, 

dalam meningkatkan kualitas kegiatan belajar di Taman Kanak-kanak. 

d. Bagi Peneliti  

Penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai pengembangan wawasan 

ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang gaya kepemimpinan 

Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak terhadap disiplin kerja serta 

membandingkan antara fakta dengan teori yang diperoleh selama masa 

perkuliahan. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Gaya kepemimpinan  

Dalam tulisan ini ada tiga gaya kepemimpinan yang dimaksud 

oleh peneliti yaitu: 

a. Gaya kepemimpinan demokratis yaitu gaya kepemimpinan di mana 

pemimpin yang cenderung melibatkan karyawan dalam mengambil 

keputusan, mendelegasikan wewenang, mendorong partisipasi 
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dalam memutuskan metode dan sasaran kerja dan menggunakan 

umpan balik sebagai peluang untuk melatih karyawan. 

b. Gaya kepemimpinan otokratis yaitu gaya kepemimpinan di mana 

pemimpin yang cenderung memusatkan wewenang, mendikte 

metode kerja, membuat keputusan uniteral, dan membatasi 

partisipasi karyawan. 

c. Gaya kepemimpinan laissez-faire yaitu gaya kepemimpinan di 

mana pemimpin yang umumnya memberikan kelompok kebebasan 

penuh untuk membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan 

dengan cara apa saja yang dianggap sesuai. 

2. Disiplin kerja guru 

Disiplin kerja dalam penelitian ini ada empat aspek disiplin kerja 

yang dimaksud yaitu: 

a. Aspek keteraturan jam masuk, pulang kerja dan istirahat 

b. Aspek cara berpakaian, dan bertingkah laku dalam pekerjaan 

c. Aspek cara kerja 

d. Aspek keteraturan terhadap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 


