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ABSTRAK

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana disiplin guru di
Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjungpinang Barat. Jadi mereka bisa mendapatkan
solusi alternatif dalam rangka untuk meningkatkan disiplin di hadapan guru kelas
melalui penerapan Reward dan Punishment.

Penelitian tindakan ini dilakukan untuk Wakil Kepala Sekolah, Guru dan
Karyawan di Sekolah Dasar 004 Barat Tanjungpinang.

Disiplin dapat diartikan sebagai hukuman, meskipun arti sebenarnya tidak
begitu, karena sifat disiplin terkait dengan pengembangan sikap yang tepat
terhadap pekerjaan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang terletak di 004
Sekolah Dasar Negeri Tanjungpinang Barat, di mana teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan sastra.

Hasil ini menunjukkan bahwa guru disiplin di SDN 004 Barat
Tanjungpinang sudah menunjukkan gejala penurunan, sehingga beberapa guru
jarang memakai atribut seragam, beberapa guru seragam mengenakan tidak sesuai
dengan jadwal layanan berseragam.

ditetapkan oleh disiplin dalam sekolah adalah membantu para guru dalam
melaksanakan tugas mereka, dan memberi contoh kepada siswa untuk lebih
disiplin. Serta perhatian pihak sekolah, pemerintah daerah dan kementerian untuk
membantu disiplin diterapkan di sekolah. Dan kepala sekolah harus disiplin
mengawasai lebih baik di sekolah sehingga guru dan siswa memiliki sikap disiplin
yang tinggi muird ada dengan sendirinya.

Kata kunci: Kedisiplinan
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ABSTRACT

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

This study aims to determine how the discipline of teachers in Public
Elementary School 004 West Tanjungpinang. So they can get alternative solutions
in order to increase discipline in the presence of the classroom teacher through
the application of Reward and Punishment.

This action research was conducted to Vice Principal, Teachers and
Employees in the Elementary School 004 West Tanjungpinang.

Discipline can be interpreted as a penalty, even though the real sense is not
so, because the nature of the discipline related to the development of proper
attitude towards work.

This research is descriptive qualitative research, which is located at 004
State Primary School Tanjungpinang West, where the data collection techniques
used are interview techniques, observation, documentation, and literature.

These results indicate that the discipline teacher at State Elementary School
004 West Tanjungpinang already showed some symptoms of decline, such that
some teachers have rarely wearing the attributes of uniforms, some wearing
uniforms teacher is not in accordance with the schedule of the uniformed services.

set by the discipline in the school is assisting the teachers in carrying out
their duties, and set an example to the students to be more disciplined. As well as
the attention of school authorities, local governments and ministries to help
discipline applied in schools. And principals should be better mengawasai
discipline in the school so that teachers and students have the attitude muird
existing high discipline by itself.

Key word: Discipline



PENDAHULUAN

Menurut Syaiful Bahri Djamarah

(2010:45), sebagai motivator, guru

hendaknya dapat mendorong anak didik

bergairah dan aktif belajar. Anak didik akan

belajar jika terjadi proses pembelajaran, agar

anak didik dapat tertarik untuk belajar maka

guru harus bisa menjadi motivator bagi anak

didik nya dengan menggunakan proses

pengajaran yang menarik dan

menyenangkan agar dengan sendirinya

minat belajar pada anak akan  muncul pada

diri masing masing anak didik.

Syaiful Bahri Djamarah(2005:31)

mengatakan;

“Dalam pengertian yang sederhana,

guru adalah orang yang memberikan ilmu

pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam

pandangan masyarakat adalah orang yang

melaksanakan pendidikan di tempat-tempat

tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan

formal tetapi bisa juga di mesjid, surau, di

rumah dan sebagainya.”

Pendapat ini mengartikan bahwa guru

Sekolah Dasar mempunyai peran utama

yang sangat besar untuk mendidik dan

mempersiapkan generasi penerus. Dapat di

bayangkan guru Sekolah Dasar yang

memegang perana penting ini tidak

mempunyai kedisiplinan yang baik, kualitas

apa yang akan dimiliki oleh lulusan-lulusan

Sekolah Dasar. Sebagaimana kita ketahui

bahwa berhasilnya anak didik adalah karena

pandainya guru dalam mengajar, kepribadin

guru sangat menetukan dalam pendidikan,

apakah ia menjadi pendidik dan pembina

ataukah menjadi perusak dan penghancur

masa depan anak didik.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah

(2005:34), guru adalah orang yang

bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan

anak didik. Kemampuan untuk

mempersipkan anak didik yang baik ini

tergantung dari tingkat kedisiplinan para

guru dalam menjalankan tugasnya, para guru

perlu menyadari dan menanamkan nilai-nilai

yang terkandung dalam berbagai

pengetahuan yang di barengi dengan contoh

dan teladan serta disiplin, karena disiplin

merupakan latihan batin agar segala

tindakan dan tingkah laku seseorang

mentaati peraturan-peraturan yang berlaku

dan tidak bertentangan dengan tata tertib

yang di gariskan.

Disiplin sangat mempengaruhi dalam

meningkatkan mutu pendidikan sebab

dengan adanya disiplin semua ketentuan dan

tindakan terutama mengenai proses belajar

mengajar di sekolah dapat berjalan dengan

baik dan lancar. Apabila guru tidak disiplin

dalam mendidik maka cerminan dari kualitas

anak didiknya adalah sumber daya manusia

yang tidak disiplin.

Tolak ukur prestasi dari sebuah

Sekolah Dasar adalah prestasi murid-

muridnya baik secara akademik maupun

terapan. Prestasi murid-murid ini sangat

besar di pengaruhi oleh prestasi para guru

yang mendidik mereka. Menurut Syaiful

Bahri Djamarah (2005:35),



“anak didik lebih banyak menilai apa

yang guru tampilkan dalam pergaulan di

sekolah dan di masyarakat daripada apa yang

guru katakan, tetapi baik perkataan maupun

apa yang guru tampilkan keduanya menjadi

penilaian anak didik”.

Prestasi para guru ini sangat di

pengaruhi oleh kedisiplinan guru-guru itu

sendiri. Jadi guru memegang peranan yang

sangat menentukan kelancaran proses belajar

mengajar, karena tanpa guru tidak mungkin

proses belajar mengajar dapat berjalan. Oleh

sebab itu kedisiplinan guru sangat

menetukan atau mmpengaruhi disiplin yang

lain, karena siswa anak didik pada suatu

sekolah di pengaruhi oleh guru-gurunya.

Berdasarkan fenomena

ketidakdisiplinan yang terjadi ini, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul “Kedisiplinan Guru pada

Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjunpinang

Barat”.

PERUMUSAN MASALAH

Guru Sekolah Dasar Negeri 004

Tanjungpinang Barat sebagai aparatur

instansi pemerintah yang berperan sebagai

pendidik guna mencerdaskan kehidupan

bangsa dan negara, dituntut untuk dapat

berdisiplin tinggi dalam melaksanakan

tugasnya. Dengan tingginya kedisiplinan

Guru maka dengan sendirinya akan lebih

dapat  mendekati tercapainya tujuan yang di

harapkan pada rasa kepercayaan masyarakat

terhadap Sekolah Dasar Negeri 004

Tanjungpinang Barat tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana

tersebut di atas maka penulis mencoba

merumuskan permasalahan dalam penelitian

ini adalah “Bagaimana Kedisiplinan Guru

pada Sekolah Dasar Negeri 004

Tanjungpinang Barat?”

TUJUAN DAN KEGUNAAN

1.TUJUAN

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat

di lihat penelitian yang di lakukan di dalam

usulan penelitian ini, yang menjadi tujuan

penelitian ini untuk mengetahui kedisiplinan

guru di Sekolah Dasar Negeri 004

Tanjungpinang Barat.

2. KEGUNAAN

a. Secara praktis, penelitian ini dapat

di jadikan sebagai bahan masukan

bagi pihak yang berwewenang,

dalam hal ini adalah kepala sekolah

sekolah dasar negeri 004

Tanjungpinang barat  mengenai

disiplin kerja guru.

b. Secara teoritis, Sebagai bahan

informasi bagi penelitian lain yang

ingin meneliti pada bidang yang

sama khususnya pada masalah yang

berkaitan dengan kedisiplinan, serta

dapat mejadi referensi ataupun

perbandingan bagi mahasiswa lain

yang ingin melakukan penelitian di

bidang yang sama.

c. Secara akademis, Sebagai

penambah pengetahuan bagi penulis



untuk memenuhi persyaratan tugas

akhir pada program studi ilmu

administrasi negara.

KERANGKA TEORITIS

1. KEDISIPLINAN

Pengertian disiplin dapat

dikonotasikan sebagai suatu

hukuman, meskipun arti yang

sesungguhnya tidaklah demikian.

Disiplin berasal dari bahasa latin

“Disciplina” yang berarti latihan

atau pendidikan kesopanan dan

kerohanian serta pengembangan

tabiat. jadi sifat disiplin berkaitan

dengan pengembangan sikap yang

layak terhadap pekerjaan.

Pengertiaan kedisiplinan

menurut Hasibuan (2012:193)

adalah sebagai berikut :

“kedisiplinan adalah

kesadaran dan kesediaan seseorang

mentaati semua peraturan

organisasi dan norma-norma sosial

yang berlaku. Kesadaran adalaah

sikap seseorang yang secara

sukarela mentaati semua peraturan

dan sabar akan tugas dan tanggung

jawabnya, jadi dia akan

mematuhi/mengerjakan semua

tugasnya dengan baik, bukan atas

paksaan. Kesediaan adalah suatu

sikap, tingkah laku dan perbuatan

seseorang yang sesuai dengan

peraturan organisasi baik yang

tertulis maupun tidak.”

Disiplin adalah suatu proses

yang dapat menumbuhkan perasaan

seseorang untuk mempertahankan

dan meningkatkan tujuan organisasi

secara obyektif, melalui

kepatuhannya menjalankan

peraturan organisasi.

Disiplin yang baik

mencerminkan besarnya rasa

tanggung jawab seseorang terhadap

tugas-tugas yang di berikan

kepadanya. Hal ini mendorong

gairah kerja, semangat kerja, dan

terwujudnya tujuan organisasi,

guru, dan masyarakat. Melalui

disiplin akan mencerminkan

kekuatan, karena biasanya

seseorang yang berhasil dalam

pekerjaannya biasanya adalah

mereka yang memiliki disiplin yang

tinggi.

Hal ini akan mendukung

tercapainya tujuan sekolah, Guru

dan masyarakat, jadi kedisiplinan

merupakan kunci keberhasilan

suatu sekolah ataupun organisasi

dalam mencapai tujuannya. Oleh

karena itu kepala sekolah harus

selalu berusaha agar para Guru-

guru mempunyai disiplin yang

baik, seorang kepala sekolah

dikatakan efektif kepemimpinannya

jika para guru dan bawahannya

berdisiplin baik.

Untuk mendukung

penelitian ini penulis

mengungkapkan beberapa



pengertian kedisiplinan menurut

para ahli adalah sebagai berikut :

Definisi kedisiplinan

menurut sastrohadiwiryo

(2005:291) adalah sebagai berikut :

“disiplin kerja adalah suatu

sikap menghormati, menghargai,

patuh, dan taat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku, baik yang

tertulis maupun tidak tertulis serta

sanggup menjalankannya dan tidak

mengellak untuk menerima sanksi-

sanksinya apabila ia melanggar

tugas dan wewenang yang di

berikan kepadanya.”

Sedangkan menurut Sutopo

Yuwono di dalam bukunya yang

berjudul Dasar-Dasar Produksi,

diungkapkan bahwa disiplin adalah

sikap kejiwaan seseorang atau

kelompok orang yang senantiasa

berkehendak untuk mengikuti atau

mematuhi keputusan yang telah

ditetapkan.

Selanjutnya Alfred

R.Lateiner dan I.S. Levine telah

memberikan definisi antara lain,

disiplin merupakan suatu kekuatan

yang selalu berkembang di tubuh

para pekerja yang membuat mereka

dapat mematuhi keputusan dan

peraturan-peraturan yang telah

ditetapkan.

Definisi diatas memberikan

pengertian yang menekankan

ketaatan terhadap peraturan yang

telah di tentukan secara tertib dan

lancar yang akhirnya mengarah

pada pencapaian tujuan . dalam hal

ini disiplin yang baik adalah

bertujuan untuk memperbaiki

tingkah laku guru bukan semata-

mata untuk menghukum mereka,

jadi penerapan disiplin dalam

kehidupan organisasi agar semua

anggota yang ada organisasi

bersedia dengan sukarela mematuhi

dan mentaati segala peraturan dan

tata tertib yang berlaku dalam

organisasi tanpa paksaan.

Selanjutnya menurut

Hasibuan (2012:194) membagi

indikator kedisiplinan yaitu sebagai

berikut :

a. Tujuan dan kemampuan

b. Teladan pimpinan

c. Balas jasa

d. Keadilan

e. Waskat

f. Sanksi hukuman

g. Ketegasan

h. Hubungan kemanusiaan.

Sementara menurut

Sedarmayanti (2007:339) :

“disiplin diri adalah ciri atau

tanda dari kematangan pribadi yang

begitu luas”. Pendapat di atas

mengandung makna kepribadian

manusia terdiri dari sejumlah aspek

yang masing-msing mengandung

banyak unsur dan elemen yang

harus di jaga, karena dirilah



(manusia)yang memegang peranan

dalam mengatur kehidupan sehari-

hari.

Menurut Nitisemito

(1982:199) disiplin adalah suatu

sikap tingkah laku dan pekerjaan

sesuai dengan peraturan dari

organisasi, baik tertulis maupun

tidak tertulis.

Sedangkan menurut

Revianto (1985:108) menyebutkan

bahwa disiplin kerja adalah

ketaatan seorang tenaga kerja

terhadap aturan-aturan kerja yang

telah ditentukan.

2. GURU

Ahmad Tafsir (1992:74-75)

mengemukakan pendapat bahwa

guru ialah orang-orang yang

bertanggung jawab terhadap

perkembangan anak didik dengan

mengupayakan perkembangan

seluruh potensi anak didik, baik

potensi afektif, kognitif maupun

psikomotorik.

Ngalim Purwanto (1994:126) guru

ialah orang yang pernah

memberikan suatu ilmu atau

kepandaian kepada seseorang atau

sekelompok orang.

A.D Marimba memberi pengertian

guru atau pendidik sebagai orang

yang memiliki tanggung jawab

untuk medidik.

Zakiah Daradjat lebih memilih kata

guru sebagai pendidik

profesional,sebab secara implisit ia

telah merelaka dirinya menerima

dan memikul sebagian tanggung

jawab pendidik yang terpikul di

pundak para orang tua.

Hardari Nawawi (1982:123)

mengatakan bahwa pengertian guru

dapat dilihat dari dua sisi ;

pertama secara sempit guru adalah

ia yang berkewajiban mewujudkan

program kelas yakni orang yang

kerjanya mengajar dan memberikan

pelajaran di kelas. Sedangkan

secara luas diartikan guru adalah

orang yang bekerja dalam bidang

pendidikan dan pengajar yang ikut

bertanggung jawab dalam

membantu anak-anak dalam

mencapai kedewasaan masing-

masing.

UU RI nomor 20 tahun 2003

tentang sistem pendidikan nasional

menyebutkan kata guru dengan

sebutan “tenaga pendidik” yaitu

anggota masyarakat yang

mengabdikan diri dan diangkat

untuk menunjang penyelenggaraan

pendidikan.

Syaiful Bahri Djamarah (2000:32)

guru juga diartikan sebagai semua

orang yang berwenang dan

bertanggung jawab untuk

membimbing dan membina anak

didik, baik secara individual



maupun klasikal di sekolah maupun

di luar sekolah.

Guru memang menempati

kedudukan yang terhormat di

masyarakat. Kewibawaan lah yang

menyebabkan guru di hormati,

sehingga masyarakat tidak

meragunakan figur seorang guru.

Masyarakat yakin bahwa gurulah

yang dapat mendidik anak didik

mereka agar menjadi orang yang

berkepribadian mulia.

Kesimpulan yang dapat di tarik

bahwa guru adalah semua orang

yang berwenang dan bertanggung

jawab untuk membimbing dan

menbina anak didik nya  baik

secara individu maupun secara

kelompok serta baik di lingkungan

sekolah ataupun di luar sekolah.

3. SEKOLAH

Pengertian sekolah sendiri adalah

suatu lembaga yang memang

dirancang khusus untuk pengajaran

para murid (siswa) di bawah

pengawasan para guru. Kebanyakan

dalam sebuah negara mempunyai

model sistem pendidikan formal

yang mana hal ini sifatnya wajib,

Selain itu sistem ini jugalah yang

membuat para siswa bisa

mengalami kemajuan dengan

melalui serangkaian sekolah

tersebut.

Pengertian sekolah menurut kamus

besar indonesia departemen

pendidikan nasional (2008,P1244)

yang sama persis poerwadarminta

(1999, P889) yaitu bangunan atau

lembaga untuk belajar dan

mengajar serta tempat menerima

dan memberi pelajaran (menurut

tingkatannya ada sekolah dasar,

sekolah lanjutan, dan sekolah

tinggi).

Sekolah yang pada dasarnya

sebagai sarana untuk melaksanakan

pendidikan memang diharapkan

bisa menjadikan masyarakat yang

lebih maju, oleh sebab itu sekolah

sebagai pusat dari pendidikan harus

bisa melaksanakan fungsinya

dengan optimal dan perannya bisa

menyiapkan para generasi muda

sebelum mereka terjun di dalam

proses pembangunan masyarakat.

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah

penelitian deskriptif kualitatif .

menurut Sugiono  (2011:35)

menyatakan bahwa penelitian yang

berkenaan dengan pertanyaan

terhadap keberadaan variabel

mandiri. Sedangkan penelitian

deskriptif menurut Arikunto (2005:

234) adalah penelitian yang

dimaksudkan untuk mengumpulkan



informasi mengenai status gejala

yang ada, yaitu keadaan gejala

menurut apa adanya pada saat

penelitian dilakukan. Lebih lanjut

Arikunto menjelaskan bahwa

penelitian deskriptif tidak

dimaksudkan untuk menguji

hipotesis tertentu, tetapi hanya

menggambarkanapa adanya tentang

suatu variabel, gejala atau

keadaaan.

Pada penelitian ini penulis

hanya melihat dan memberikan

suatu gambaran fenomena sosial

yang terdapat atau terjadi terhadap

pelaksanaan kedisiplinan pegawai

pada SD negeri 004 tanjungpinang

barat.

LOKASI PENELITIAN

Pada Penelitian ini penulis

melakukan penelitian di Sekolah

Dasar Negeri 004 Tanjungpinang

Barat Kecamatan Tanjungpinang

Barat Ke lurahan Kamboja. Penulis

memilih lokasi ini karena Sekolah

Dasar Negeri 004 Tanjungpinang

Barat merupakan salah satu sekolah

favorit yang hingga sekarang masih

sekolah favorit dengan latar

belakang pernah menjadi sekolah

Rancangan Sekolah Berstandar

Internasional (RSBI), pernah

menjadi sekolah binaan daerah.

INFORMAN

a. Informan Kunci

Informan Kunci adalah

mereka yang mengetahui dan

memiliki berbagai infrmasi

pokok yang di perlukan dalam

penelitian atau informan, dan

informan kunci dalam

penelitian ini adalah kepala

sekolah yang telah bertugas di

Sekolah Dasar Negeri 004

Tanjungpinang Barat selama 1

tahun.

b. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah

orang-orang yang memberikan

berbagai informasi yang

diperlukan selama proses

penelitian.

SUMBER DAN JENIS DATA

a. Data primer

Data primer adalah data

yang di peroleh langsung dari

responden yang berkaitan

dengan penelitian dalam

pelaksanaan kedisiplinan guru

pada Sekolah Dasar Negeri 004

Tanjungpinang Barat, yang

mencakup indikator tentang

tujuan dan kemampuan, teladan

pemimpin, balas jasa, keadilan,

waskat, sanksi hukum,

ketegasan, dan hubungan

kemanusiaan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah

data yang di ambil dari hasil



laporan, instansi terkait meliputi

:

1) Jumlah pegawai negeri sipil

berdasarkan jenis kelamin,

2) Jumlah negeri sipil

berdasarkan jabatan,

3) Jumlah negeri sipil

berasarkan tingkat

pendidikan,

4) Jumlah pegawai negeri sipil

berdasarkan kelompok

umur,

5) Jumlah pegawai negeri sipil

berdasarkan masa kerja

pada Sekolah Dasar Negeri

004 Tanjung Pinang Barat.

TEKNIK DAN ALAT

PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data

yang lengkap dan akurat

sebagaimana yang di harapkan

mengenai variabel pelaksanaan

kedisiplinan guru pada Sekolah

Dasar Negeri 004 Tanjungpinang

Barat, maka teknik pengumpulan

data yang di gunakan dalam

penelitian ini adalah :

a. Teknik wawancara.

Wawancara adalah

tehnik pengumpulan data yang

di dasarkan pada percakapan

secara intensif dengan suatu

tujuan tertentu. Wawancara di

lakukan ntuk mendapat

berbagai informasi

menyangkut masalah yang di

ajukan dalam suatu penelitian,

wawancara di lakukan pada

informan yang menguasai

masalah tersebut.

b. Teknik observasi

Tehnik ini di lakukan

dengan cara mendatangi

secara langsung lokasi

penelitian untuk melihat secra

langsung menenai kegiatan

yang ada dan sedang

berlangsung.

c. Teknik dokumentasi

Teknik pengunpulan

data dengan menggunakan

foto dan gambar.

d. Studi Pustaka

Merupakan

pengumpulan data dengan

melakukan bedah pustaka

untuk mengambil data teoritis

yang di gunakan untuk

membangun landasan teori

yang kuat mendukung analisis

yang di pakai. Teknik ini

dilakukan dengan mempelajari

literatur-literatur, catatan-

catatan kuliah dan dokumen

yang ada dan relevan dengan

masalah yang di teliti.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses

penyederhanaan data ke dalam

bentuk yang lebih mudah dibaca dan

dipahami.

Analisis data yang



dipergunakan dalam penelitian ini

adalah analisis secara kualitatif

dengan menggunakan model

analisis interaktif. Miles dan

Huberman dalam Sugiyono

(2003:246), mengemukakan bahwa

“ aktivitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif

dan berlangsung secara terus

menurus sampai tuntas, sehingga

datanya sudah jenuh”. Aktifitas

dalam analisa data, yaitu :

1) Reduksi Data

Merupakan bagian dari proses

analisis yang mempertegas,

memperpendek, membuat

fokus, membuang hal-hal

yang tidak penting dan

mengatur data sedemikian rupa

sehingga dapat membuat

kesimpulan akhir.

2) Sajian Data

Merupakan suatu rakitan

organisasi informasi,

deskriptif dalam bentuk narasi

yang memungkinkan

kesimpulan riset dapat

dilakukan.

Sajian data harus mengacu

pada rumusan masalah

sehingga dapat menjawab

permasalahan-permasalahan

yang diteliti.

3) Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data,

peneliti harus sudah

memahami apa arti dari

berbagai hal yang ia temui

dengan melakukan pencatatan

peraturan-peraturan, pola-

pola, pernyataan-pernyataan,

arahan, sebab-akibat dan

berbagai proporsi,

kesimpulan perlu diverifikasi

agar penelitian yang dilakukan

benar dan bisa dipertahankan.

LOKASI PENELITIAN

Sekolah Dasar Negeri 004

Tanjungpinang Barat berdiri pada

tahun 1972 dengan nama Sekolah

Dasar Teladan. Nama Sekolah Dasar

Teladan ini bertahan hingga tahun

1982 di rubah menjadi Sekolah Dasar

Negeri 019 Kamboja. Pada tahun

2006 dengan adanya perubahan Kota

Tanjungpinang menjadi daerah

otomon maka Sekolah ini di rubah

lagi menjadi Sekolah Dasar Negeri

004 Tanjungpinang Barat bertepatan

pada hari Pendidikan Nasional

dengan SK Walikota Tanjungpinang

sekolah ini di tingkatkan status nya

menjadi Sekolah Unggulan. Meski

telah berubah nama beberapa kali,

sekolah ini tetap dikenal dengan

nama SD Teladan oleh masyarakat

Tanjugpinang.

Sekolah ini dalam

perkembangan telah menunjukkan

dan mengukir prestasi yang sangat

membanggakan Kota Tanjungpinang

dengan berbagai prestasi, baik di

tingkat Kota, Provinsi, maupun



tingkat Nasional. Pada tahun 2007

berdasakan penilaian Tim BAN S/M

Provinsi Kepulauan Riau Sekolah ini

mendapatkan Akreditasi A dengan

nilai 91,66 (amat baik). Pada tahun

ini pula dinas pendidikan provinsi

mengusulkan Sekolah ini menjadi

rintisan SSN (Sekolah Standar

Nasional) dan Sekolah Dasar Negeri

nomor 004 Tanjungpinang Barat

sudah berstatus Sekolah Standar

Nasional pada tahun 2007 di proninsi

Kepulauan Riau.

Dari berbagai

peningkatan-peningkatan yang di

lakukan oleh Sekolah Dasar Negeri

004 Tajungpinang Barat dengan

status nya SSN maka pada tahun

2009 Sekolah Dasar Negeri 004

Tanjungpinang Barat di tetapkan

sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional (RSBI). Namun pada

tahun 2013, status RSBI tersebut

dihapus sesuai dengan keputusan

Mahkamah Konstitusi tentang

penghapusan status RSBI. Pada tahun

ini pula Sekolah Dasar Negeri 004

Tanjungpinang Barat menjadi

Sekolah rintisan sekaligus sasaran

Kurikulum 2013. Kedepan Sekolah

Dasar Negeri nomor 004

Tanjungpinang Barat berkomitmen

untuk terus melakukan peningkatan

mutu dan kualitas Sekolah menjadi

lebih baik lagi, sesuai dengan visi

misi dan tujuan Sekolah Dasar negeri

004 Tanjungpinang Barat.

ANALISIS DATA

Pelaksanaan Kedisiplinan Guru

Konsep disiplin berkaitan

dengan tata tertib, aturan, atau norma

dalam kehidupan bersama (yang

melibatkan orang banyak). Menurut

Moeliono disiplin artinya adalah

ketaatan (kepatuhan) kepada

peraturan tata tertib, aturan, atau

norma, dan lain sebagainya.

Pengertian guru adalah suatu

komponen manusia dalam proses

belajar mengajar yang ikut berperan

aktif dalam usaha pembentukan

sumber daya manusia (Sardiman,

2001: 123). Sedangkan Dimyati

(2000: 25) dalam bukunya

mengatakan bahwa “Guru adalah

semua orang yang berwenang dan

bertanggung jawab terhadap

pendidikan murid baik secara

individual maupun klasikal, baik di

sekolah maupun di luar sekolah”.

Pendapat ini dapat diarti

bahwa seorang guru minimal harus

memiliki dasar-dasar kompetensi

sehingga memiliki wewenang dan

kemampuan dalam menjalankan

tugasnya terutama agar dapat

meningkatkan suasana belajar yang

kondusif”.

Pelaksanaan kedisiplinan guru

di Sekolah Dasar Negeri 004

Tanjungpinang Barat ditelaah dalam

penelitian ini berdasarkan urutan

indikator-indikator nya sebagai

berikut :



1) Tujuan Dan Kemampuan

Tujuan dan kemampuan ikut

mempengaruhi tingkat disiplin,

tujuan yang di capai harus jelas

dan di tetapkan secara ideal serta

cukup memberikan tantangan

bagi kemampuan para guru

dalam menjalankan tugasnya.

a) Kalender akademik

terlaksana sesuai jadwal.

RPP bagi setiap guru

merupakan garis besar

haluan pengajaran yang

menjadi acuan mengajar.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa pelaksanaan kalender

akademik yang menjadi

tolak ukur bagi kedisiplinan

guru dapat diarahkan oleh

RPP.

b) Silabus terlaksana tepat

waktu.

Silabus yang harus di

selesaikan sebelum waktu

pengajaran di mulai

merupakan hal yang sangat

mempengaruhi proses

pembelajaran.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Rancangan

pembelajaran atau silabus

yang di laksanakan oleh

semua guru terhadap murid-

murid yang di selesaikan

sebelum waktu yang di

tetapkan atau sebeum tahun

pelajaran baru di mulai

sangat lah baik karena

pelaksanaan pembuatan

silabus selesai tepat waktu.

c) Kurikulum tercapai sesuai

harapan.

Kurikulum yang di

terapkan kepada para murid

dilaksanakan dengan prose

pembelajaran yang mudah di

mengerti.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Penerapan kurikulum

terhadap murid-murid agar

tercapai sesuai dengan

tujuan yang di harapkan,

dengan pelaksanaan yang

bisa di mengerti oleh muid-

murid dengan mudah maka

dengan begitu pelaksanaa

kurikulum dapat di capai

dengan baik.

2) Teladan Kepemimpinan

Teladan Kepala sekolah sangat

berperan dalam menetukan

kedisiplinan guru, karena kepala

sekolah dijadikan teladan dan

panutan oleh para guru-guru,



kepala sekolah harus

memberikan contoh yang baik,

berdisiplin baik, jujur, adil, serta

sesuai kata dengan perbuatan.

a) Disiplin waktu

Disiplin waktu yang

di laksanakan oleh para guru

di usahakan semaksimal

mungkin untung

menjalankan tugasnya.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Disiplin yang di

laksanakan untuk mengajar

di kelas tepat waktu dalam

memberikan pengajaran

terhadap murid-murid,

sehingga dissiplin wktu

untuk mengajar sangat lah

baik untuk di jadikan contoh

kepada para murid-murid.

b) Sikap ketaatan

Ketaatan yang di

lakukan di sekolah sangat

baik dan mempunyai

pengaruh yang positif untuk

para murid.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Contoh ketaatan yang

diberikan oleh para guru

terhadap murid-murid nya

sangat lah baik dengan

mengajar sholat zuhur

bersama di mushola sekolah

yang telah di tersedia dan

mmulai pelajaran dengan

berdoa bersama.

c) Sikap kejujuran

Sikap kejujuran yang

di contohkan di lingkungan

sekolah baik bagi

perkembangan dan

pertumbuhan murid-murid.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa sikap kejujuran yang

di dapat oleh para murid di

sekolah berdampak positif

bagi pribadi mereka dalam

menjalankan keseharian

mereka baik di sekolah

maupun di luar sekolah.

3) Balas Jasa

Balas jasa (gaji dan

kesejahteraan) ikut

mempengaruhi kedisiplinan guru

karena balas jasa akan

memberikan kepuasan guru

terhadap lingkungan sekolah

maka jika kepuasan guru

semaakin baik terhadap

lingkungan sekolah kedisiplinan

mereka pun akan semakin baik

pula.

a) Reward (hadiah uang)

Balas jasa yang di

berikan kepada para guru



dengan syarat guru yang

mempunyai disiplin yng

baik akan mendapatkan

balas jasa yang sesuai.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Balas jasa yang di

lakukan sangat lah baik

untuk meningkatkan disiplin

tinggi untuk para guru dan

memotifasi guru yang lain

agar dapat mencontoh guru-

guru yang disiplin.

b) Promosi Jabatan

Promisi jabatan yang

di terapkan kepada para guru

yang mempunyai disiplin

yang baik memberikan efek

yang cukup baik untuk para

guru.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa hanya beberapa guru

yang di mendapatkan

promosi jabatan karena

disiplin yang baik dan dapat

memberikan contoh kepada

para guru yang lainnya.

c) Kesempatan Pelatihan

Kesempatan pelatihan

yang di berikan oleh para

guru memberikan pengaruh

yang cukup baik dalam

mendisiplinkan guru.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Kesempatan

pelatihan yang di dapat oleh

para guru karena sikap

disiplin yang baik cukup

banyak dan mereka sangat

antusias dalam mengikuti

pelatihan yang di berikan.

4) Keadilan

Keadilan ikut mendorong

terwujudnya kedisiplinan

karyawan, karena ego dan sifat

manusia yang selalu merasa

dirinya penting dan minta

diperlakukan sama dengan

manusia lainnya.

a) Perilaku pimpinan.

Contoh yang di

lakukan oleh kepala sekolah

dalam melakukan disiplin di

lingkungan sekolah sudah

baik dan patut untuk di

jadikan conth oleh para

guru.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Bila ada guru yang

melanggar disiplin maka

pemimpin melakukan

peringatan dan menegur



guru yang tidak disiplin

secara baik dan saling

menghargai.

b) Posisi Karir.

Karir yang ada di

sekolah ini belum terlalu

menjanjikan untuk para

guru.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Berdasarkan hasil

wawancara dan pengamatan

faktor kedisiplinan pegawai

belum menjadi perhatian

penting dalam sejarah karir

para guru.

c) Perhatian Pemerintah dalam

kesejahteraan

Perhatian yang di

berikan pemerintah sangat

bagus unuk para guru dalam

memotifasi pendisiplinan

guru.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa perhatian pemerintah

dalam kesejahteraan sangat

lah baik untuk pegawai yang

disiplin, dengan tunjangan

yang di berikan oleh

pegawai tiap bulannya

dengan rutin.

5) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat merupakan

tindakan nyata paling efektif

untuk mencegah/mengetahui

kesalahan, membetulkan

kesalahan, memelihara

kedisiplinan, meningkatkan

prestasi kerja, dan mengaktifkan

peranan kepala sekolah dan guru.

a) Pengawasan secara

langsung.

Pengawasan yang di

lakukan langsung oleh

kepala sekolah terhadap para

guru memberikan efek yang

bagus untuk disiplin kerja

guru.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Pengawasan yang

dilakukan secara langsung

sangat lah baik untuk

meningkatkan disiplin baik

untuk para guru serta sikap

pimpinan yang baik dan

dapat membaur dengan para

pegawai.

b) Pengawasan secara

organisasi.

Pengawasan yang di

lakukan oleh kepala sekolah

kepada para guru dalam

pendisiplinan kerja.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka



disimpulkan sementara

bahwa Pengawasan yang di

lakukan oleh kepala sekolah

setiap hari di kelas sangat

bagus agar para guru harus

sampai di kelas sebelum

kepala sekolah tiba di kelas

dengan demikian disiplin

yang tercipta dengan sediri

nya dapat di jadikan

kebiasaan melaksanakan

disiplin baik.

c) Kemampuan memotivasi

Motivasi yang di

berikan kepala sekolah

kepada para guru sudah

cukup baik untuk membei

semangat guru dalam

mendisiplinkan kerja.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Motivasi yang di

contohkan oleh kepala

sekolah kepada guru sudah

cukup baik untuk di

laksanakan di lingkungan

sekolah dan cukup

berpengaruh untuk guru.

6) Sanksi Hukum

Sanksi hukum berperan penting

dalam memelihara kedisiplinan

guru dengan sanksi hukuman

yang semakin berat, guru akan

semakin takut melanggar

peraturan-peraturan lingkungan

sekolah dan perilaku indisipliner

guru akan berkurang.

a) Pemotongan tunjangan

makan.

Pemotongan uang

makan yang di lakukan

setiap bulannya untuk para

guru dan pegawai yang tidak

disiplin.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Pemotongan

tunjangan uang makan yang

di lakukan oleh pihak

sekolah sangat lah baik di

terapkan di lingkungan

sekolah dan sangat

berpengaruh kepada

kedisiplinan guru di sekolah.

b) Pemotongan tunjangan

transportasi.

Pemotongan

tunjangan transportasi yang

di lakuakan sangat

membantu dalam

pendisiplinan guru.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Pemotongan

tunjangan transportasi oleh

pihak dinas atau pemerintah

daerah sangat lah baik dalam

mendisiplinkan pegawai



yang tidak disiplin dengan

pemotongan uang tunjangan

cukup baik mendisiplin kan

para pegawai.

c) Pemotongan sertifikasi guru.

Pemotongan

tunjangan sertifikasi yang di

lakukan sangat membantu

dalam endisiplinan guru.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Tindakan

pemotongan uang sertifikasi

oleh kementrian untuk para

guru  sangat lah berpengaruh

terhadap kedisiplinan yang

di laksanakan oleh para

guru, dengan pemotongan

yang di lakukan maka secara

tidak langsung membuat

para guru menjadi displin

dan menlaksanakan tugas

dengan baik.

7) Ketegasan

Ketegasan kepala sekolah

menegur dan menghukum setiap

guru yang indisipliner akan

mewujudkan kedisiplinan yang

baik pada lingkungan sekolah

tersebut.

a) Membuat peraturan.

Peraturan di terapkan

di lingkungan sekolah dapat

membantu pendisiplinan

guru.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Usaha kepala sekolah

dalam membuat peraturan

untuk mendisiplina guru

cukup baik dengan

peringatan dan sanksi yang

di lakukan oleh kepala

sekolah terhadap guru yang

melanggar disiplin.

b) Menerapkan peraturan.

Penerapan peraturan yang di

lakukan di sekolah memberi

efek yang baik untuk guru

dan para murid.

Berdasarkan wawancara

dengan informan dan key

informan maka disimpulkan

sementara bahwa contoh

penerapan peraturan yang

di lakukan oleh kepala

sekolah cukup baik dan

memberikan contoh disiplin

kepada para guru dengan

penerapan disiplin yang

baik.

c) Menerapkan hukuman.

Penerapan hukum

yang di lakukan oleh kepala

sekolah terhadap guru-guru

yang melanggar disiplin

cukup baik dan memiliki

sikap saling menghargai.

Berdasarkan

wawancara dengan informan



dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa Penerapan hukuman

yang di lakukan oleh kepala

sekolah cukup baik

penerapannya, sehingga

dapat mengurangi tindak

ketidak disiplinan yang

terjadi disekolah.

8) Hubungan Kemanusiaan

Hubungan yang harmonis di

antara sesama ikut menciptakan

kedisiplinan yang baik pada

lingkungan sekolah.

a) Hubungan pimpinan ke guru

Hubungan kepala

sekolah dan guru sangat baik

dalam komunikasi dan

bertukar pendapat.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa hubungan anatar

kepala sekolah dan guru

memiliki hungan yang baik

antar sesama, dan saling

bertukar pendapat dalam

mancapai tujuan yang di

harapkan.

b) Hubungan antar guru.

Hubungan antar guru

berjalan baik satu sama lain

dalam menjalankan tugas

nya.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa hubungan antar guru

yang terjadi di sekolah

sangatlah baik di antara

semua para guru dan terjalin

sangat baik.

c) Hubungan guru ke wali

murid.

Hubungan yang

terjadi antara guru dan wali

murid terjalin dengan baik

dan saling memberikan

saran terhadap satu sama

lainnya.

Berdasarkan

wawancara dengan informan

dan key informan maka

disimpulkan sementara

bahwa hubungan yang

terjalin antara guru dan wali

murid sangat baik dan

mengadakan rapat komite

setiap 6 bulan sekali untuk

menjaga hubungan baik

antara guru dan wali murid.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang di

peroleh, berkenaan dengan judul “

Kedisiplinan Guru pada Sekolah Dasar

Negeri 004 Tanjungpinang Barat”

mendapatkan kesimpulan bahwa kepala

sekolah harus lebih mendekatkan diri

kepada para guru agar tercipta

hubungan yang baik antara guru dan

kapala sekolah sehingga dapat tercipta



hubungan yang baik dan dapat

mempengaruhi kedisiplinan yang ada di

sekolah. Serta sikap saling menghormati

antara sesama.

1. Pelaksanaan kalender akademik

yang menjadi tolak ukur bagi

kedisiplinan guru dapat diarahkan

oleh RPP. Rencana pelaksanaan

pembelajaran dan silabus yang

dilaksanakan oleh semua guru

terhadap murid-murid dapat di

tetapkan sebelum tahun ajaran yang

baru di mulai. Dengan demikian

tujuan kurikulum tercapai tepat

pada waktu.

2. Kedisiplinan yang di terapkan oleh

pihak sekolah sangat membantu

guru dalam memberikan contoh

baik kepada murid-murid, seperti

masuk kelas tepat waktu serta

mengajak sholat zuhur berjamaah

di musholah sekolah.

3. Balas jasa yang dilakukan oleh

pihak sekolah dan pemerintah

daerah memberikan dampak yang

sangat baik dalam memperbaiki

perilaku ketidak disiplinan yang

ada di sekolah.

4. Kepala sekolah selalu berlaku adil

kepada para guru yang melanggar

disiplin, maka sebaliknya guru yang

mematuhi disiplin mendapatkan

kenaikan jabatan atau posisi karir

yang lebih baik. serta perhatian

pemerintah daerah sangat

membantu pendisiplinan yang ada

di sekolah.

5. Pengawasan yang di terapkan di

sekolah memberikan hasil kerja

yang memuaskan untuk guru dalam

melaksankan pekerjaannya, serta

hubungan yang baik tercipta antara

kepala sekolah dan guru.

6. Pemotongan tunjangan yang

dilakukan oleh sekolah, pemerintah

daerah serta kementerian sangat

membantu pendisiplinan yang di

terapkan di sekolah sehingga para

guru melaksanakan disiplin dengan

baik.

7. Ketegasan yang di terapkan oleh

kepala sekolah kepada para guru

dengan membuat peraturan dan

menerapkan peraturan serta serta

sanksi yang akan di dapat nantinya.

Dan para guru menjadi lebih

disiplin dalam melaksankan

tugasnya.

8. Hubungan kemanusiaan yang

terjadi disekolah antara guru dan

guru, guru dan kepala sekolah, serta

guru dan wali murid tercipta

dengan baik serta komunikasi yang

berjalan dengan lancar.

Saran

1. Kepala sekolah di harapkan lebih

mengawasi guru-guru dalam

melaksanakan tujuan yang harus di

capai dengan kemampuan yang

harus sesuai dan pelaksanaan

kalender akademik yang harus di

jalankan sesuai dengan jadwal yang

telah di tetapan,  dan pembuatan

silabus yang harus sesuai dengan



kemampuan murid-murid  agar

dapat di ikuti dengan baik dan

mudah di mengerti, serta

mendapatkan hasil yang

memuaskan sesuai dengan

kurikulum yang di tetapkan dengan

tujuan yang telah di harapkan.

2. Contoh kepemimpinan yang di

tunjukkan oleh kepala sekolah

kepada para guru dan staf di

sekolah sangat berengaruh terhadap

kedisiplinan guru dan staf yang ada,

dengan pendisiplinan waktu yang di

contohkan kepala sekolah kepada

guru dan para staf di sekolah

merupakan hal yang berpengaruh

terhadap disiplin diri, dan ketaatan

yang di contohkan oleh guru

terhadap murid-murid nya sangat

membantu pembentukan karakter

murid-murid dengan baik, serta

kejujuran yang di contohkan guru

kepada murid-murid sangat baik

untuk perkembagan murid-murid

dan kesehariannya.

3. Balas jasa yang di berikan kepada

para guru yang memiliki disiplin

yang bagus sangat bagus dalam

membantu pendisiplinan guru-guu

yang kurang disiplin, balas jasa

yang di lakukan oleh pihak sekolah

meliputi reaword yang di berikan

kepada guru-guru yang memiliki

disiplin yang baik, dan promosi

jabatan yang di tawarkan kepada

guru-guru yang mempunya disiplin

tinggi, serta kesempatan pelatihan

yang di berikan bagi guru-guru

yang berdisiplin tinggi.

4. Disiplin baik yang di contohkan

oleh kepala sekolah terhadap guru-

guru memberikan efek yang baik

untuk di tiru oleh para gur-guru

yang ada dengan begitu maka posisi

karir yang akan di dapatkan akan

lebih bagus lagi, serta perhatian

pemerintah dalam kesejahteraan

yang di berikan sangat mendukung

bagi semua guru dan para pegawai

dalam melaksankan tugas mereka

dengan disiplin.

5. Pengawasan secara langsung yang

di lakuakan oleh kepala sekolah

terhadap para guru dalam

menjalankan tugas nya sangat

bagus di terapkan agar para guru

selalu disiplin walaupun tanpa ada

pengawasan secara langsung, dan

pengawasan secara organisasi yang

di lakukan oleh kantor dinas

pendidikan sangat membantu dalam

mndisiplinkan guru-guru, serta

kemampuan memotivasi yang di

berikan kepada kepala sekolah

sangat lah bagus untuk di terapkan.

6. Sanksi hukum yang di berikan oleh

sekolah berupa pemotongan uang

makan tiap bulannya, dan

pemotongan tunjangan transportasi

yangi lakukan oleh dinas, serta

pemotongan tunjangan sertifikasi

yang di lakukan oleh kementrian

sangat bagus dalam usaha

mendisiplikan guru yang tidak



disiplin dalam menjalankan

tugasnya.

7. Ketegasan yang di lakukan dengan

membuat peraturan agar semua

guru dan para pegawai bisa lebih

memiliki sikap disiplin yang baik

dan menerapkan peraturan yang

telah di tetapkan di lingkungan

sekolah, dan penerapan hukuman

yang di laksnakan di sekolah sangat

membantu dalam mendisiplinkan

para guru.

8. Hubungan kemanusiaan yang di

terapkan di sekolah seperti

hubungan antara kepala sekolah

dan guru terjalin baik dan saling

menukar pendapat satu sama lain,

serta hubungan guru antara guru

terjalin baik dengan sling

keterbukaan pekerjaaan masing-

masing, dan hubungan antara guru

dan wali kelas berlangsung baik

antar sesama serta pengadaan rapat

semester yang rutin di lakukan oleh

guru dan wali murid, dengan begitu

maka hubungan sesama terjalin

baik.
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