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ABSTRAK 

Rrohmah, Binti Ila. 2015 Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Siswa melalui Penerapan Tata Tertib Murid (Studi Kasus di MI Ma’arif 
Patihan Wetan Babadan Ponorogo). Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I 
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Tata tertib murid merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh sekolah 

untuk membantu meningkatkan kedisiplinan siswa agar memiliki perilaku disiplin 

baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Tercapainya penerapan tata tertib 

murid untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, tidak terlepas dari peran seorang 

kepala sekolah yang profesional yang selalu mengontrol, mengawasi, membimbing, 

memberikan teladan atau contoh yang baik, pada siswa dan guru.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tugas kepala 

sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata tertib murid? 

(2) Bagaimana hambatan yang dihadapi kepala sekolah dan solusi yang dilakukannya 

untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui 

penerapan tata tertib murid? 

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Adapun jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan: 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berdasarkan Miles dan Huberman 

dengan urutan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini adalah: (1) tugas kepala sekolah dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa melalui penerapan tata tertib murid sebagai manajer  berusaha 

mengontrol, mengawasi, dalam penerapan tata tertib murid, memberikan tugas pada 

guru untuk bertanggung jawab dalam menerapkan tata tertib murid, sebagai educator 

(pendidik) memberikan tauladan atau contoh yang baik pada siswa dan guru, sebagai 

leader (pemimpin) beliau mendorong siswa-siswinya untuk memiliki kemauan kuat 

dalam mentaati tata tertib murid; (2) hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata tertib murid adalah 

kurangnya kepedulian guru untuk ikut aktif dalam menginformasikan atau 

mensosialisasikan tata tertib murid pada siswa-siswi. Sedangkan solusi yang 

dilakukan kepala sekolah untuk mengatasinya beliau selalu mengingatkan pada pihak 

guru untuk menginformasikan atau mensosialisasikan pada siswa supaya mentaati 

tata tertib murid, agar menciptakan perilaku disiplin dalam diri siswa-siswi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Di dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

sistematika pembahasan. 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia 

untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat 

dan kebudayaan.
1
 Pendidikan adalah upaya untuk membantu peserta didik 

mengembangkan dirinya dalam dimensi intelektual, moral, dan psikologis. 

Pendidikan sejak awal adalah tugas orang tua dan masyarakat. Perkembangan 

masyarakat yang modern menuntut bahwa sebagian tugas pendidikan dijalankan 

oleh institusi yang disebut sekolah, khususnya di bidang pengajaran. Namun, hal 

ini tidak berarti mengambil alih tanggung jawab orang tua dan masyarakat. 

Pendidikan bertujuan menyiapkan peserta didik memasuki masyarakat dan 

kebudayaannya yang terus berubah.
2
 

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital bagi pembentukan 

karakter sebuah peradaban dan kemajuan yang mengiringinya. Tanpa 

pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat tidak akan pernah mendapatkan 

                                                           
1
 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 1. 

2
 Suwarno, Sekolah: Mengajar atau Mendidik (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), v.  
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kemajuannya sehingga menjadi bangsa atau masyarakat yang kurang atau bahkan 

tidak beradab. Karena itu sebuah peradaban yang memberdayakan akan lahir dari 

suatu pola pendidikan dalam skala luas yang tepat guna dan efektif bagi konteks 

dan mampu menjawab segala tantangan zaman.
3
 

Di samping itu, pendidikan adalah wahana untuk mencetak generasi muda 

yang sangat penting bagi masa depan negeri ini. Tanpa ada pendidikan yang baik 

dan berkualitas, tentu saja negeri ini akan terancam  karena anak mudanya 

dididik secara serampangan dan tidak sesuai dengan nafas perkembangan zaman 

yang semakin cepat ini. Untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tentu saja 

segala pihak yang berkompeten di dalamnya harus bekerja keras untuk 

memberikan yang terbaik dalam memajukan pendidikan.
4
 

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan pendidikan di negeri ini, tentu 

saja harus memberikan sebuah kebijakan yang tepat, sesuai, dan tidak berubah-

ubah. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, segala kebijakan di negeri 

ini menganut prinsip bahwa setiap pemerintahan yang berubah, maka berubah 

pula segala kebijakannya.
5
 

Perubahan yang serba cepat dalam kehidupan masyarakat, akibat 

perkembangan ilmu dan teknologi, serta macam-macam tuntutan kebutuhan dari 

                                                           
3
 Abdullah Munir, Menjadi Kepala Sekolah Efektif  (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 5. 

4
 Ibid., 5. 

5
 Ibid., 5. 
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berbagai sektor sangat berpengaruh terhadap kehidupan sekolah.
6
 Setiap lembaga 

pendidikan memerlukan sumber daya manusia profesional agar dapat 

menjalankan fungsinya menuju pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditargetkan.
7
 

Dalam perkembangan peserta didik sangat berpengaruh pada proses 

belajarnya, terutama pada perilaku peserta didik yang semakin hari mengalami 

perubahan-perubahan, segala upaya dilakukan oleh pihak sekolah untuk 

mengontrol perilaku peserta didik. Dalam hal ini yang harus diperhatikan yaitu 

mengenai ketertiban peserta didik. Sering kali kita dengar sebagai suatu masalah 

di sebuah sekolah, seperti di sekolah dasar tidak jarang siswa SD yang melanggar 

peraturan-peraturan sekolah karena untuk usia SD ini memang masih masa-masa 

labil ingin menang sendiri, egois dan selalu ingin diperhatikan, dan tak jarang 

peserta didik yang tidak mengetahui arti pentingnya sebuah peraturan di sekolah. 

Kurangnya pengetahuan  inilah yang membuat peserta didik masih mau 

melanggar tata tertib murid. Tata tertib murid merupakan peraturan sekolah yang 

tujuannya untuk mendidik anak agar lebih disiplin. Melihat anak-anak usia SD 

saat ini kedisiplinannya masih perlu ditingkatkan kembali.
8
 

Islam mengandung berbagai ajaran, baik ritual ataupun non ritual yang 

amat memerlukan kedisiplinan, sebab dari situ bangunan jiwa akan membentuk 

keteraturannya, jadi sangat penting sekali pembelajaran disiplin untuk 

                                                           
6
 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik  dan Permasalahannya  

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), VII. 
7
 Munir, Menjadi Kepala Sekolah Efektif, 13. 

8
 Hasil  Observasi, pada hari Senin pada tanggal 27 oktober 2014 pukul 08.30 WIB di MI 

Ma’arif Patihan Wetan 
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perkembangan anak.
9
 Kita lebih cenderung sukses membantu siswa mengubah 

perilaku mereka yang tak terduga ketika kita menggunakan prosedur disiplin 

yang efektif. Disiplin merupakan bagian dari proses berkelanjutan pengajaran 

atau pendidikan.
10

  

Sekolah sebagai sistem terbuka, sebagai sistem sosial, dan sekolah sebagai 

agen perubahan, bukan hanya harus peka penyesuaian diri, melainkan seharusnya 

pula dapat mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang akan terjadi dalam 

kurun waktu tertentu.
11

 Sekolah harus memperhatikan pengembangan nilai-nilai 

pada diri peserta didik di sekolah. Karena salah satu fungsi sekolah adalah untuk 

memperbaiki mental anak-anak, dan berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan 

perubahan sosial.
12

 

Kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala 

sekolah, karena kepala sekolah merupakan pengendali dan penentu arah yang 

hendak ditempuh oleh sekolah menuju tujuanya.
13

 Salah satu kekuatan efektif 

dalam pengelolaan sekolah yang berperan bertanggung jawab menghadapi 

perubahan adalah kepemimpinan kepala sekolah, yaitu perilaku kepala sekolah 

yang mampu memprakarsai pemikiran baru di dalam proses interaksi di 

                                                           
9
 Imam Ahmad Ibnu Nazir, Membentuk dan Meningkatkan Disiplin Anak Sejak Dini 

(Jogjakarta: Penerbit DIVA Press, 2009), 21. 
10

 SiriNam S.Khalsa, Pengajaran & Disiplin Harga Diri: Strategi, Anekdot, dan Pelajaran 

Efektif untuk Keberhasilan Manajemen Kelas (Jakarta: Indeks, 2008), xix. 
11

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, VII. 
12

 Daryanto, Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran (Yogyakarta: Penerbit Gava 

Media, 2011), 11. 
13

 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS dan 

KBK (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 158 
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lingkungan sekolah dengan melakukan perubahan atau penyesuaian tujuan, 

sasaran, konfigurasi, prosedur, input, proses atau output dari suatu sekolah sesuai 

dengan tuntunan perkembangan.
14

 

Dalam hal ini peran kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan 

adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu kelompok lembaga 

pendidikan yang diorganisasikan, menuju pada penentuan  tujuan atau 

pencapaian tujuan pendidikan secara instruksional maupun nasional. 

Kepemimpinan kepala sekolah dalam mengarahkan dan memanfaatkan 

segala sumber daya yang tersedia sangat menentukan keberhasilan proses belajar 

mengajar di sekolah. Guna mewujudkan tanggung jawab tersebut maka kepala 

sekolah sangat berperan dalam mengendalikan keberhasilan kegiatan pendidikan, 

meningkatkan pelaksanaan administrasi sekolah sesuai dengan pedoman, 

meningkatkan keterlaksanaan tugas tenaga kependidikan sesuai dengan tujuan 

pendidikan, mengatur secara profesional pendayagunaan serta melihat sarana dan 

prasarana pendidikan.
15

 

Esensi kepala sekolah adalah kepemimpinan pengajaran. Seorang kepala 

sekolah adalah orang yang benar-benar seorang pemimpin, seorang inovator. 

Oleh sebab itu, kualitas kepemimpinan kepala sekolah signifikan sebagai kunci 

keberhasilan sekolah.
16

 

                                                           
14

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, VII. 
15

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik  dan Permasalahannya  

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 188.  
16

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, VII. 
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Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di MI Ma’arif Patihan 

Wetan terdapat lima sampai sepuluh siswa setiap kelas yang melanggar peraturan 

tata tertib murid seperti mengolok-olok orang lain, memanggil dengan gelar yang 

buruk, menghina, berkata kotor, berbuat gaduh di dalam masjid dan ruang kelas, 

bertengkar, berkelahi, bermain-main, mengganggu temannya ketika sholat dan 

proses pembelajaran. Hal ini dilakukan baik saat proses belajar mengajar 

berlangsung maupun ketika tidak ada proses belajar mengajar. Kondisi ini 

menunjukkan  bahwa kedisiplinan siswa masih kurang dan perlu ditingkatkan.
17

 

Proses suatu pendidikan tidak akan lepas dari faktor yang dapat 

mempengaruhinya yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai 

educator , manager, administrator, supervisor, leader, motivator, dan inovator 

seluruh kegiatan di sekolah, maka seluruh warga sekolah khususnya siswa 

merupakan subyek yang terlibat langsung dalam proses untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Siswa melalui Penerapan Tata Tertib Murid (Studi Kasus di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo)’’  

 

 

                                                           
17

 Hasil  Observasi, pada hari Senin pada tanggal 27 oktober 2014 pukul 08.30 WIB di MI 

Ma’arif Patihan Wetan. 
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B. Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, maka 

peneliti  perlu membatasi fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata 

tertib murid (studi kasus di MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo). 

meliputi: 

1. Tugas kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui 

penerapan tata tertib murid di MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo. 

2. Hambatan yang dihadapi kepala sekolah dan solusi yang dilakukannya untuk 

mengatasi hambatan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui 

penerapan tata tertib murid di MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:  

1. Bagaiman tugas kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa 

melalui penerapan tata tertib murid di MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo? 

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi kepala sekolah dan solusi yang 

dilakukannya untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan kedisiplinan 

siswa melalui penerapan tata tertib murid di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo?  
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menjelaskan tugas kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan 

siswa melalui penerapan tata tertib murid di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi kepala sekolah dan solusi yang 

dilakukannya untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan kedisiplinan 

siswa melalui penerapan tata tertib murid di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian  ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoretis  

Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan 

kedisiplinan pada peserta didik melalui penerapan tata tertib murid. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala sekolah 

Sebagai kajian untuk lebih baik dalam memimpin sebuah lembaga 

sekolah agar menjadi sekolah yang berkualitas, dapat menciptakan anak-

anak didik  yang  taat pada  peraturan  dan lebih disiplin. 

b. Bagi guru 

1) Bagi guru MI Ma’arif Patihan Wetan  dapat digunakan sebagai acuan 

pertimbangan dalam usahanya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, 
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diharapkan guru mampu mendidik dan membimbing siswa untuk 

mentaati tata tertib murid dengan sebaik-baiknya agar siswa bisa lebih 

disiplin. 

2) Sebagai pijakan guru agar lebih bisa bekerja sama dengan kepala 

sekolah dan saling membantu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa.  

c. Bagi siswa  

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan siswa lebih dapat 

mentaati tata tertib murid dan bisa meningkatkan kedisiplinan siswa. 

d. Bagi peneliti berikutnya 

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memperdalam 

keilmuan tentang peran kepala sekolah dan hambatan yang dihadapi 

beserta solusi yang dilakukannya dalam meningkatkan kedisiplinan siswa 

melalui penerapan tata tertib murid.  

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan 

kualitatif. Bodgan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut 
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mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

utuh.
18

   

Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai narasumber 

data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil.
19

 

Karakteristik penelitian kualitatif diantaranya:
20

 

a. Dilakukan dalam kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen 

kunci. 

b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau 

outcome. 

d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 

Sedangkan jenis penelitian kualitatif ada empat jenis penelitian yaitu 

etnografi, grounded theory, studi kasus, dan fenomenologi. Dalam penelitian 

ini yang digunakan peneliti ialah studi  kasus, yaitu suatu penelitian 

kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan 

                                                           
18

 Busyrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21. 
19

 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998), 

22. 
20

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabet, 2005), 9-10. 
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memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, 

kelompok, atau situasi.
21

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus pengumpulan data, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai pendukung. 

Peneliti hadir sebagai peneliti untuk mencari data tentang penerapan 

tata tertib murid dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, peran kepala 

sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata 

tertib murid. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian  di MI Ma’arif 

Patihan Wetan, Babadan Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi di MI 

Ma’arif Patihan Wetan adalah lembaga pendidikan ini telah membuat 

peraturan sekolah di antaranya tata tertib murid yang berbentuk dokumen, 

walaupun  sudah dibuat oleh  pihak sekolah tetapi dalam pelaksanaanya, tata 

tertib murid ini belum begitu maksimal dilaksanakan para murid. Untuk itu 

                                                           
21

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), 20. 
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peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata tertib murid.  

4. Sumber Data  

Sumber data yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan 

informasi diantaranya adalah guru kelas satu dan kelas enam, guru 

kesiswaan, kepala sekolah dan dokumen. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan 

itu.
22

 Wawancara terdiri atas beberapa jenis, yaitu wawancara terstruktur, 

wawancara semistruktur, dan wawancara tidak terstruktur.
23

 Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur karena 

wawancara tidak terstruktur lebih bebas, lebih mendalam, dan menjadikan 

pedoman wawancara sebagai pedoman umum dan garis besarnya saja. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran kepala 

sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata 

tertib murid di MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo. Dalam 

                                                           
22

 Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 135. 
23

 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), 133. 
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penelitian ini, orang–orang yang akan dijadikan informan adalah kepala 

sekolah, guru kesiswaan, guru kelas satu dan guru kelas enam, dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan kepada:  

1) Kepala sekolah, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

kedisiplinan di MI Ma’arif Patihan Wetan, peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata tertib murid 

dan hambatan yang dihadapi beserta solusi yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan tersebut. 

2) Guru kelas satu dan guru kelas enam, untuk mendapatkan informasi 

tentang kedisiplinan siswa, dan peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata tertib murid. 

Hasil wawancara tersebut tertulis lengkap dengan kode-kode dalam 

transkrip wawancara. 

b. Dokumentasi 

Guba dan Lincolin mendefinisikan dokumen ialah bahan tertulis 

ataupun film.
24

 Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan.
25

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa 

                                                           
24

 Busyrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 159. 
25

 Ibid., 158. 
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melalui penerapan tata tertib murid di MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo. Dalam penelitian ini, Dokumen-dokumen yang akan 

digunakan sebagai alat pendukung untuk wawancara yaitu berupa 

dokumen gambar yang berisi tentang tata tertib murid MI Ma.arif Patihan 

Wetan yang nantinya untuk menggali data tentang peran kepala sekolah 

dalam penerapan tata tertib murid, hambatan yang dihadapi dan solusi 

yang dilakukan kepala sekolah untuk mengatasinya.  

6. Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubermen ada tiga 

macam kegiatan yaitu: 

a. Reduksi data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus 

selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama 

pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya 

(membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo). 

Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai 

laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian 
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rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi.
26

 

b. Penyajian Data 

Menurut Miles dan Hubermen, alur terpenting yang kedua dari 

kegiatan analisis adalah penyajian data. “Penyajian” maksudnya sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat 

penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi 

dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil 

tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-

penyajian tersebut.
27

 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasikan 

selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat 

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia 

menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Dengan 

demikian, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berkelanjutan, 

berulang, dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara 

                                                           
26

 Ariesto Hadi Sutopo dan Andrianus Arif, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 11. 
27

 Ibid., 12. 
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berurutansebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. 

Langkah ketiga dari akt ivitas analisis adalah penarikan kesimpulan.
28

 

Peneliti telah menyajikan ketiga tahap ini reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan sebagai antar jalinan sebelum, selama, 

dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk paralel, untuk menyusun 

domain umum yang disebut “analisis”. Ketiga tahap tersebut dapat di 

gambarkan sebagaimana terlihat pada gambar 1.1  

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 : Komponen Analisis Data: Model Milles & Huberman 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang nantinya akan 

menjadi tolak ukur mengenai valid tidaknya informasi yang diperoleh. Hal 

ini dilakukan mengingat adakalanya informan satu dengan yang lain 

memiliki pemikiran yang berbeda meskipun makna atau isinya sama. Dalam 

                                                           
28
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hal ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan temuan dengan 

teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin membedakan empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber.
29

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam hal ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penelitian laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan meneliti 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan untuk mengumpulkan data kemudian 

dicatat dengan cermat, menulis peristiwa-peristiwa yang diamati 

kemudian menganalisa data lapangan secara intensif yang dilakukan 

setelah pelaksanaan penelitian selesai. 

                                                           
29

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 178. 
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c. Tahap analisis data, tahap ini dilakukan oleh peneliti beriringan dengan 

pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini peneliti menyusun hasil pengamatan, 

wawancara serta data tertulis untuk selanjutnya peneliti segera melakukan 

analisa data dengan cara distributif dan selanjutnya dipaparkan dalam 

bentuk naratif. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan 

gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian ini, dibagi menjadi 

lima bab yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan  yang dipaparkan secara 

sistematis, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Kajian Teori dan Telaah Hasil Penelitian Terdahulu   

BAB III : Deskripsi data berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian 

seperti sejarah singkat, profil, visi, dan misi MI Ma’arif  Patihan 

Wetan Ponorogo dan deskripsi data tentang tugas kepala sekolah 

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata tertib 

dan hambatan yang di hadapi kepala sekolah dan solusi yang 

dilakukannya di MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo. 
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BAB IV : Analisis Data tentang pembahasan yang akan membahas tentang (1) 

Tugas kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa 

melalui penerapan tata tertib murid di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo. (2) Hambatan yang dihadapi kepala sekolah dan  

solusi yang dilakukanya untuk mengatasi hambatan dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata tertib murid 

di MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo. 

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

Di dalam bab ini dibahas tentang kajian teori mengenai pengertian kepala 

sekolah, peran kepala sekolah, kedisiplinan siswa, tata tertib murid dan telaah hasil 

penelitian terdahulu 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Kepala Sekolah 

Kata “kepala” dapat diartikan “ketua” atau “pemimpin” dalam suatu 

organisasi atau sebuah lembaga. Sedang “sekolah” adalah sebuah lembaga di 

mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran.
30

 Kepala sekolah 

atau kepala madrasah adalah seorang guru yang memiliki tambahan tugas 

untuk membina dan memimpin anggotanya untuk mencapai tujuan.
31

 

Dengan demikian secara sederhana kepala sekolah dapat didefinisikan 

sebagai: “seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat 

di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang 

menerima pelajaran.
32

 

 

                                                           
30

 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 83.  
31

 Helmawati, Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah Melalui Managerial Skills 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 18.  
32

 Ibid., 83. 
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Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti 

diungkapkan oleh Supriadi bahwa erat hubunganya antara mutu kepala 

sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, 

iklim budaya sekolah, dan menurunnya perilaku nakal peserta didik. 

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa: 

kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, 

dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana prasarana.
33

 

Kepala sekolah merupakan puncak kepemimpinan dalam tingkat 

satuan pendidikan yang dikelolanya. Untuk itu perlu pengetahuan dalam 

memacu kemampuan manajerialnya dalam memimpin sekolahnya.
34

 Kepala 

sekolah harus memiliki visi dan misi, serta strategi manajemen pendidikan 

secara utuh dan berorientasi kepada  mutu. Strategi ini dikenal dengan 

Manajemen Mutu Terpadu (MMT), strategi ini merupakan usaha sistematis 

dan terkoordinasi untuk secara terus menerus memperbaiki kualitas layanan, 

sehingga fokusnya diarahkan ke pelanggan dalam hal ini peserta didik, orang 

                                                           
33

 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, dalam Konteks Menyukseskan MBS dan 

KBK (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 24-25. 
34

 Daryanto, Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 

2011), V.  
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tua peserta didik, pemakai lulusan, guru, karyawan, pemerintah dan 

masyarakat.
35

 

Sedikitnya terdapat lima layanan yang harus diwujudkan oleh kepala 

sekolah agar pelanggan puas; yakni layanan yang sesuai dengan yang 

dijanjikan (reliability), mampu menjamin kualitas pembelajaran (assurance), 

iklim sekolah yang kondusif (tangible), memberikan perhatian penuh kepada 

peserta didik (emphaty) cepat tanggap terhadap kebutuhan peserta didik 

(responsiveness)
.36 

2. Peran Kepala sekolah 

Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala 

sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian 

tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolahan dan apa yang 

dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah.
37

 Sekolah adalah 

lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena sekolah 

sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama 

lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sedangkan sifat unik, 

menunjukkan bahwa sekolah sebagai organisasi memiliki ciri-ciri tertentu 

yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. Ciri-ciri yang 

menempatkan sekolah memiliki karekter tersendiri, di mana terjadi proses 

belajar mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan umat 

                                                           
35

 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 25-26. 
36

 Ibid., 26. 
37
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manusia. Karena sifatnya yang kompleks dan unik tersebutlah, sekolah 

sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Keberhasilan 

sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah.
38

  

Dinas Pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekolah harus 

mampu melaksanakan pekerjaanya sebagai edukator, manajer, 

administrator, dan supervisor. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, kepala sekolah 

juga harus mampu berperan sebagai leader, inovator dan motivator  di 

sekolahnya.
39

 

a. Kepala sekolah sebagai educator  (pendidik) 

Memahami arti pendidik tidak cukup dengan berpegang teguh 

konotasi yang terkandung dalam definisi pendidik, melainkan harus 

dipelajari keterkaitannya dengan makna pendidikan, sasaran pendidikan, 

bagaimana strategi pendidikan itu dilaksanakan. Pendidik adalah orang 

yang mendidik. Sedangkan mendidik diartikan memberikan latihan 

(ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran sehingga 

pendidikan dapat diartikan proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui pengajaran dan latihan.
40

  

                                                           
38

 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, 81. 
39

 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 96. 
40
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Betapa berat dan mulia peranan seorang kepala sekolah sebagai 

pendidik. Sebagai pendidik dia harus mampu menanamkan, memajukan 

dan meningkatkan paling tidak empat macam nilai yaitu:
41

 

1) Mental, hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak manusia. 

2) Moral, hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai 

perbuatan, sikap dan kewajiban atau moral yang diartikan sebagai 

akhlak, budi pekerti dan kesusilaan. 

3) Fisik, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, 

kesehatan dan penampilan manusia secara lahiriah 

4) Artistik, hal-hal yang berkaitan kepekaan manusia terhadap seni dan 

keindahan. 

Terakhir yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala sekolah 

terhadap peranannya sebagai pendidik, mencakup dua hal pokok yaitu 

sasaran kepada siapa perilaku sebagai pendidik itu diarahkan. Sedang 

kedua, yaitu bagaimana peranan sebagai pendidik itu dilaksanakan. 

b. Kepala sekolah sebagai manajer 

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, 

memimpin, dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta 

pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan 

                                                           
41
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dari definisi tersebut yaitu: proses, pendayagunaan seluruh sumber 

organisasi dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
42

 

1) Proses, adalah suatu cara yang sistematik dalam mengerjakan sesuatu. 

Manajemen sebagai suatu proses, karena semua manajer 

bagaimanapun juga dengan ketangkasan dan ketrampilan yang khusus, 

mengusahakan berbagai kegiatan yang saling berkaitan tersebut dapat 

didayagunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

Kegiatan-kegiatan tersebut: 

a) Merencanakan, dalam arti kepala sekolah harus benar-benar 

memikirkan dan merumuskan dalam suatu program tujuan dan 

tindakan yang harus dilakukan. 

b) Mengorganisasikan, berarti bahwa kepala sekolah harus mampu 

menghimpun dan mengoordinasikan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber material sekolah, sebab keberhasilan sekolah sangat 

bergantung pada kecakapan dalam mengatur dan mendayagunakan 

berbagai sumber dalam mencapai tujuan. 

c) Memimpin, dalam arti kepala sekolah mampu mengarahkan dan 

mempengaruhi seluruh sumber daya manusia untuk melakukan 

tugas-tugasnya yang esensial. Dengan menciptakan suasana yang 

tepat kepala sekolah membanu sumber daya manusia untuk 

melakukan hal-hal yang paling baik. 

                                                           
42
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d) Mengendalikan, dalam arti kepala sekolah memperoleh jaminan, 

bahwa sekolah berjalan mencapai tujuan. Apabila terdapat 

kesalahan diantara bagian-bagian yang ada dari sekolah tersebut, 

kepala sekolah harus memberikan petunjuk dan meluruskan. 

2) Sumber daya suatu sekolah, meliputi dana, perlengkapan, informasi, 

maupun sumberdaya manusia yang masing-masing berfungsi sebagai 

pemikir, perencana, pelaku serta pendukung untuk mencapai tujuan. 

3) Mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berarti 

bahwa kepala sekolah mencapai tujuan akhir yang bersifat khusus. 

Manajemen adalah merupakan proses, melalui manajemen tersebut 

tujuan dapat tercapai. 

Seorang manajer atau seorang kepala sekolah pada hakikatnya 

adalah seorang perencana, organisator, pemimpin, dan seorang 

pengendali. Keberadaan manajer pada suatu organisasi sangat diperlukan, 

sebab organisasi sebagai alat mencapai tujuan organisasi di mana di 

dalamnya berkembang berbagai macam pengetahuan, serta organisasi 

yang menjadi tempat untuk membina dan mengembangkan karier-karier 

sumber daya manusia, memerlukan manajer.
43
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c. Kepala sekolah sebagai administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang 

bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program 

sekolah. Secara spesifik harus memiliki kemampuan untuk mengelola 

kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi 

personalia, mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola 

administrasi kearsipan, dan mengelola administrasi keuangan. Kegiatan 

tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang 

produktivitas sekolah.
44

 Kepala sekolah sebagai administrator 

bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran di sekolahnya.
45

 

d. Kepala sekolah sebagai supervisor 

Supervisi adalah aktivitas menentukan kondisi/syarat-syarat yang 

esensial yangakan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. 

Melihat definisi tersebut, maka tugas kepala sekolah sebagai supervisor 

berarti bahwa dia hendaknya pandai meneliti dan mentukan syarat-syarat 

mana sajakah yang diperlukan bagi kemajuan sekolahnya sehingga 

tujuan-tujuan pendidikan itu semaksimal mungkin dapat tercapai. Ia harus 

dapat meneliti dan menentukan syarat-syarat mana yang telah ada dan 
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mencukupi, mana yang belum ada atau kurang mencukupi yang perlu 

diusahakan dan dipenuhi.
46

  

Teknik yang digunakan dalam melaksanakan supervisi oleh kepala 

sekolah terhadap guru-guru dan pegawai sekolah dapat dilakukan dengan 

teknik perseorangan dan teknik kelompok. Kegiatan yang termasuk 

teknik perseorangan adalah mengadakan kunjungan kunjungan kelas, 

kunjungan observasi,  membimbing guru-guru tentang cara-cara 

mempelajari pribadi siswa, atau mengatasi problem yang dialami siswa, 

dan membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kurikulum sekolah. Sedangkan yang termasuk teknik 

kelompok adalah mengadakan pertemuan atau rapat dengan guru-guru 

untuk membicarakan berbagai hal yang berhubungan proses dan hasil 

belajar mengajar, mengadakan dan membimbing diskusi kelompok di 

antara guru-guru bidang studi. 
47

 

e. Kepala sekolah sebagai leader (pemimpin) 

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk 

dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, 

membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas.
48

 

Kepemimpinan menurut Koontz, O’Donnel dan Weihrich yang dimaksud 

dengan kepemimpinan secara umum, merupakan pengaruh, seni atau 
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proses mempengaruhi orang lain, sehingga mereka dengan penuh 

kemauan berusaha kearah tercapainya tujuan organisasi. Kata 

“memimpin” mempunyai arti memberikan bimbingan, menuntun, 

mengarahkan, dan berjalan di depan. Pemimpin berperilaku untuk 

membantu organisasi dengan kemampuan maksimal dalam mencapai 

tujuan. Pemimpin tidak berdiri di samping, melainkan mereka 

memberikan dorongan dan memacu, berdiri di depan yang memberikan 

kemudahan untuk kemajuan serta memberikan inspirasi organisasi dalam 

mencapai tujuan.
49

 Dari kedua pendapat pakar tersebut dapat di 

simpulkan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin dituntut untuk 

selalu:
50

 

1) Bertanggung jawab agar para guru, staf dan siswa menyadari akan 

tujuan sekolah yang telah ditetapkan . 

2) Bertanggung jawab menyediakan segala dukungan, peralatan, fasilitas, 

berbagai peraturan dan suasana yang mendukung kegiatan. 

3) Kepala sekolah harus mampu memahami motivasi setiap guru, staf dan 

siswa, mengapa mereka bersikap dan berperilaku baik yang bersifat 

positif maupun reaksi yang tidak medukung. 

                                                           
49

 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, 104. 
50

 Ibid., 118-119.  



31 

 

 

 

4) Kepala sekolah harus selalu tampak sebagai sosok yang selalu 

dihargai, terpercaya, diteladani, sehingga kepala sekolah sebagai 

seorang pemimpin betul-betul sebagai sumber inspirasi bawahan. 

5) Memberikan bimbingan, mengadakan koordinasi kegiatan, 

mengadakan pengendalian/pengawasan, dan mengadakan pembinaan . 

f. Kepala sekolah sebagai innovator 

Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsinya sebagai 

innovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan 

baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepasa 

seluruh tenaga kependidikan di sekolah dan mengembangkan model-

model pembelajaran. Kepala sekolah sebagai innovator harus mampu 

mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan di 

sekolah.
51

  

g. Kepala sekolah sebagai motivator 

Kepala sekolah sebagai motivator harus memiliki strategiyang tepat 

untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan 

melalui  pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, 

dorongan, penghargaan secara efektif.
52
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Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami 

keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta 

mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seseorang yang 

diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. Studi keberhasilan 

kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah seseorang 

yang menetukan titik pusat dan irama suatu sekolah.  

Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan 

mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolahan dan 

masyarakat guna mewujudkan sekolahan yang efektif dan efisien. 

Hubungan yang harmonis ini akan membentuk 1) saling pengertian antara 

sekolah, orang tua, masyarakat, termasuk dunia kerja; 2) saling membantu 

antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti 

pentingnya peranan masing-masing; 3) kerja sama yang erat antara 

sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka 

merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.
53

 

3. Pengertian Disiplin 

Disiplin sangat penting artinya bagi peserta didik karena itu, ia harus 

ditanamkan secara terus-menerus kepada peserta didik. Jika disiplin 

ditanamkan secara terus menerus maka disiplin tersebut akan menjadi 

kebiasaan peserta didik. Orang-orang yang berhasil dalam bidangnya 

masing-masing umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Sebaliknya 
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orang yang gagal, umumnya tidak disiplin. Banyak para ahli yang 

memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandang mereka. The Liang Gie 

memberikan pengertian disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-

orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-

peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati.
54

 

Menurut kamus, kata disiplin memiliki beberapa makna diantaranya: 

menghukum, melatih, dan mengembangkan kontrol diri sang anak.
55

 Kata 

disiplin mempunyai akar pada kata diciple dan berarti mengajar atau melatih. 

Salah satu definisi adalah melatih melalui pengajaran atau pelatihan.
56

 

Disiplin adalah ketaatan terhadap suatu aturan dan tata tertib yang 

digunakan untuk menjalankan pendidikan dalam kehidupan rumah tangga 

maupun sekolah. Pendidikan dalam rumah tangga apalagi di sekolah tidak 

akan berhasil banyak tanpa adanya disiplin.
57

 

Disiplin bisa membentuk kejiwaan pada anak untuk memahami 

peraturan sehingga ia pun mengerti kapan saat yang tepat untuk 

melaksanakan peraturan, dan kapan pula harus mengesampingkan. 

Sedangkan peraturan itu sendiri ada dalam keseharian hidup anak. Melatih 
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anak untuk mentaati peraturan akan  sama halnya  dengan melatih mereka 

untuk bersikap disiplin.
58

 

Disiplin pada hakekatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh 

yang dilakukan oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta 

berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau tata kelakuan 

yang seharusnya berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu. Realisasinya 

harus terlihat dalam perbuatan atau tingkah laku yang nyata, yaitu perbuatan 

tingkah laku yang sesuai dengan aturan-aturan atau tata kelakuan yang 

semestinya.
59

 

Kedisiplinan menjadi alat yang ampuh dalam mendidik karakter.  

Banyak orang yang sukses karena menegakkan  kedisiplinan, banyak pula 

upaya membangun sesuatu tidak berhasil karena kurang atau tidak 

disiplin.Tujuan melatih disiplin adalah mendidik anak-anak. Anak-anak di 

latih disiplin untuk mentaati perintah dengan pertimbangan dan angan-angan 

hatinya serta mempraktekkan pengendalian diri.
60

 

4. Macam-macam disiplin 

Ada tiga macam disiplin, pertama, disiplin yang dibangun berdasarkan 

konsep otoritarian. Menurut kacamata konsep ini, peserta didik di sekolah 

dikatakan mempunyai disiplin tinggi manakala mau duduk tenang sambil 
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memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. Peserta didik 

diharuskan mengiyakan saja terhadap apa yang dikehendaki guru, dan tidak 

boleh membantah. Dengan demikian guru bebas memberikan tekanan 

kepada peserta didik, dan memang harus menekan peserta didik. Dengan 

demikian peserta didik takut dan terpaksa mengikuti apa yang diingini oleh 

guru.
61

 

Kedua, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive. 

Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan seluas-

luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan di sekolah dilonggarkan 

dan tidak perlu mengikat kepada peserta didik. Peserta didik dibiarkan 

berbuat apa saja sepanjang itu menurutnya baik. Ketiga, disiplin yang 

dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan 

bertanggung jawab. Disiplin demikian, memberikan kebebasan seluas-

luasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari 

perbuatan itu, haruslah ia tanggung. Karena ia yang menabur maka dia pula 

yang menuai.
62

 

Menurut konsep kebebasan yang terkendali ini, peserta didik memang 

diberi kebebasan yang diberikan, sebab tidak ada kebebasan mutlak di dunia 

ini, termasuk di negara liberal sekalipun. Kebebasan jenis ketiga ini juga 

lazim dikenal dengan kebebasan terbimbing. Terbimbing karena dalam 
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menerapkan kebebasan tersebut, diaksentuasikan kepada hal-hal yang 

konstruktif. Manakala arah tersebut berbalik atau berbelok ke hal-hal yang 

destruktif maka dibimbing kembali ke arah yang konstruktif.
63

 

5. Penegakan kedisiplinan 

Menanamkan prinsip agar peserta didik memiliki pendirian yang 

kokoh merupakan bagian yang sangat penting dari strategi menegakkan 

kedisiplinan. Dengan demikian, penegakan kedisiplinan dapat juga 

diarahkan pada penanaman nasionalisme, cinta tanah air, dan lain-lain. 

Penegakan disiplin antara lain dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti 

peningkatan motivasi, pendidikan dan latihan, kepemimpinan, penerapan 

reward and punishment, dan penegakan aturan.
64

 

a. Peningkatan motivasi  

Motivasi merupakan latar belakang yang menggerakkan atau  

mendorong  orang untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain motivasi 

merupakan suatu landasan psikologi yang sangat penting bagi setiap 

orang dalam melaksanakan sesuatu aktivitas. Ada dua jenis motivasi 

ekstrinsik dan intinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal 

dari luar diri kita, sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang 

berasal dari dalam diri kita.
65
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Dalam menegakkan disiplin, mungkin berawal berdasarkan 

motivasi ekstrinsik. Orang melakukan sesuatu karena paksaan, pengaruh 

orang lain, atau karena keinginan tertentu. Akan tetapi setelah berproses 

orang tersebut dapat berubah ke arah motivasi instrinsik. Idealnya 

menegakkan disiplin itu sebaiknya dilandasi oleh sebuah kesadaran. 

b. Pendidikan dan latihan 

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting dalam 

membentuk disiplin. Dari pendidikan dan latihan akan memperoleh 

kemahiran  atau keterampilan tertentu. Pendidikan dan latihan merupakan 

suatu proses di dalamnya ada beberapa aturan atau prosedur yang harus 

diikuti oleh peserta, misalnya gerakan-gerakan latihan, yang 

bagaimanapun juga sifatnya, akan menempa orang untuk mematuhi atau 

mentaati ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan.  Kepatuhan dan 

ketaatan, setia kawan, kerja sama dan lain-lain merupakan faktor-faktor 

penting dalam suksesnya mencapai tujuan tertentu.  

c. Kepemimpinan 

Kualitas kepemimpinan dari seorang pemimpin, guru, atau orang 

tua terhadap anggota, murid,  ataupun anaknya turut menentukan berhasil 

atau tidaknya dalam pembinaan disiplin. Karena pemimpin merupakan 

panutan, maka faktor keteladanannya juga sangat berpengaruh dalam 

pembinaan disiplin bagi yang dipimpinnya. 
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d. Penegakan Aturan 

Penegakan disiplin biasanya dikaitkan penerapan aturan. Idealnya 

dalam  menegakkan aturan hendaknya diarahkan pada, takut pada aturan 

bukan takut pada orang. Orang-orang melakukan sesuatu  karena taat 

pada aturan bukan karena taat pada orang yang memerintah. Jika hal ini 

tumbuh menjadi suatu kesadaran maka menciptakan kondisi yang nyaman 

dan aman. Pada dasarnya penegakan disiplin adalah mendidik agar 

seseorang taat pada aturan dan tidak melanggar larangan yang dilandasi 

oleh sebuah kesadaran. 

e. Penerapan Reward and Punishment 

Reward and punisment merupakan dua kesatuan yang tidak 

terpisahkan. Jika penerapannya secara terpisah maka tidak akan berjalan 

efektif, terutama dalam rangka menegakkan kedisiplinan. Seorang 

pemimpin, manajer, guru atau orang tua yang hanya menekankan salah 

satu aspek saja maka akan berdampak pada ketidakseimbangan atau 

ketidakharmonisan dalam lingkungan itu. Kita sering memberikan 

penghargaan kepada murid tetapi pada saat murid kita melakukan 

kesalahan guru tidak melakukan teguran atau sanksi apa-apa, maka yang 

terjadi adalah guru akan kehilangan wibawa. Demikian juga jika guru 

sering memberikan sanksi tanpa diimbangi dengan penghargaan harinya 
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akan menghasilkan murid-murid yang penakut atau murid-murid yang 

benci kepada guru.
66

 

6. Pengertian Tata Tertib Murid 

Menurut Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal: 1 Mei 

1974, No. 14/U/1974, tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang 

mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sangsi terhadap 

pelanggarannya. Tata tertib murid adalah bagian dari tata tertib sekolah, di 

samping itu masih ada tata tertib guru dan tata tertib tenaga administratif.
67

 

Pada era sentralisasi pendidikan, tata tertib sekolah dan peraturan sekolah 

disusun oleh pemerintah. Departemen Pendidikan dan kebudayaan dalam 

satu Surat Keputusan Menteri. Tata tertib itu digunakan oleh seluruh sekolah 

baik negeri maupun swasta. Tata tertib ini biasanya dipasang di setiap 

ruangan. Tata tertib ini begitu lengkap, yang mengatur mulai  tata tertib 

untuk murid sampai dengan tata tertib untuk seluruh warga sekolah, mulai 

dari kehadiran siswa di sekolah sampai dengan kegiatan diruang 

perpustakaan atau ruang laboratorium. Namun demikian, sekolah dapat 

membuat tata tertib sendiri untuk menyesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan sekolah. Beberapa tata tertib yang harus dibuat oleh sekolah 

antara lain adalah tata tertib perpustakaan, tata tertib kantin sekolah, tata 
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tertib mushola, tata tertib laboratorium bahasa, biologi, kimia, fisika, tata 

tertib lapangan olahraga, tata tertib kelas dan sebagainya. 
68

 

7. Tata Tertib Murid 

Kewajiban mentaati tata tertib sekolah adalah hal yang sangat penting 

sebab merupakan bagian dari sistem persekolahan dan bukan sekedar 

sebagai kelengkapan sekolah. Pada dasarnya tata tertib untuk murid sebagai 

berikut:
69

   

a. Tugas dan kewajiban dalam kegiatan intra sekolah berikut: 

a) Murid harus datang  di sekolah sebelum pelajaran dimulai.  

b) Murid harus sudah siap menerima pelajaran sesuai dengan jadwal 

sebelum pelajaran itu dimulai. 

c) Murid tidak dibenarkan tinggal di dalam kelas pada saat jam istirahat, 

kecuali jika keadaan tidak mengizinkan. 

d) Murid boleh pulang jika pelajaran telah selesai.  

e) Murid wajib menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. 

f) Murid wajib berpakaian sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah. 

g) Murid juga harus memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler. 

b. Larangan–larangan yang harus diperhatikan: 

a) Meninggalkan sekolah tanpa izin dari kepala sekolah atau guru yang 

bersangkutan. 
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b) Merokok di sekolah. 

c) Berpakaian yang tidak senonoh atau bersolek yang berlebihan. 

d) Kegiatan yang mengganggu jalannya pelajaran. 

c. Sangsi bagi murid dapat berupa: 

a) Peringatan lisan secara langsung 

b) Peringatan tertulis dengan tembusan orang tua 

c) Dikeluarkan sementara 

d) Dikeluarkan dari sekolah.  

Dalam  prakteknya, aturan tata tertib yang  bersumber dari Instruksi 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut perlu dijabarkan atau diperinci 

sejelas-jelasnya dan disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah 

dipahami oleh murid.
70

 

8. Pengertian Hambatan 

Hambatan adalah Halangan atau rintangan yang membuat suatu 

pekerjaan atau perjalanan menjadi lambat atau tidak lancar.
71

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dengan berbagai upaya peneliti telah melakukan telaah pustaka untuk 

menghindari terjadinya pengulangan pembahasan. Di samping itu juga untuk 

membatasi wilayah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari beberapa hasil 
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telaah pustaka yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa judul skripsi 

yang relevan dengan penelitian ini, yakni: 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Novia Laili dengan judul “Upaya 

Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik di MI 

Tholabiyah Ngetrep Jiwan Madiun Tahun Pelajaran 2013/2014’’ menunjukkan 

bahwa: Dalam proses pembentukan kedisiplinan peserta didik membutuhkan 

sebuah upaya, dan upaya ini tidak terealisasikan tanpa adanya usaha untuk 

mewujudkannya, kepala sekolah beserta para guru berusaha mengajarkan dan 

mencontohkan yang terbaik untuk para peserta didik, karena mereka sadar bahwa 

guru adalah sosok contoh para peserta didik, kepala madrasah disini merupakan 

orang yang mempertanggung jawabkan semua bidang secara penuh, selalu 

mengontrol kepada para guru dan peserta didik dan juga selalu memberikan 

support dan kritik saran yang mendukung. Dan upaya kepala madrasah dalam 

meningkatkan kedisiplinan peserta didik di MI Ngetrep Jiwan Madiun dengan 

melakukan sholat berjamaah, membiasakan berjabat tangan, menjaga kebersihan, 

proses KBM sesuai jadwal, dan memberikan ganjaran bagi yang berprestasi, 

pelatihan azan, senam Jum’at pagi,  menjaga tata krama dan ketertiban di jalan. 

Penelitian yang dilakukan oleh: Wiwin Nuryani yang berjudul  “Korelasi 

antara Perilaku Teman sebaya dengan Kedisiplinan Siswa Kelas V MIN 

Lengkong Sukorejo PONOROGO Tahun Pelajaran 2012/2013 menyatakan 

terdapat korelasi positif yang signifikan antara perilaku teman sebaya dengan 

kedisiplinan siswa kelas V MIN lengkong sukorejo 0,924476596 = 0,924.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Danang Fitrah Efendi dengan judul Peran 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa melalui 

Kegiatan Shalat Berjamaah di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2013/2014 menunjukkan bahwa: Peran kepala sekolah sebagai 

manajer, leader, educator  dalam  meningkatkan  kecerdasan spiritual siswa 

melalui shalat berjamaah di MI Ma’arif  Patihan Wetan adalah berusaha 

memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah yaitu masjid dan membuat 

perencanaan kegiatan shalat berjamaah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa, lalu mengadakan rapat dengan para guru dan mengambil keputusan untuk 

mengadakan kegiatan shalat berjamaah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa, kegiatan shalat berjamaah dilaksanakan setiap hari yaitu shalat Dhuha dan 

Dhuhur, kemudian kepala sekolah juga memberikan bimbingan sebelum shalat 

berjamaah serta teguran bahkan juga memberikan hukuman pada siswa-siswi 

yang berbicara sendiri ketika shalat berjamaah.  

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah:  

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu yang berjudul Upaya Kepala 

Madrasah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik di MI Tholabiyah 

Ngetrep Jiwan Madiun Tahun Pelajaran 2013/2014, Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu meneliti tentang kedisiplinan 

siswa, tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Nofia Laili lebih menekankan 

pada upaya kepala madrasah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik, 
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sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih pada peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata tertib murid. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 

meneliti tentang kedisiplinan siswa, perbedaanya sekripsi yang peneliti buat 

merupakan pendekatan kualitatif sedangkan pada telaah Penelitihan terdahulu ini 

merupakan pendekatan kuantitatif. Dan pembahasanya pada penelitian yang 

peneliti buat lebih fokus membahas pada Peran Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan Kedisiplinan Siswa melalui Penerapan Tata Tertib Murid. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 

meneliti tentang peran kepala sekolah tetapi pada penelitian Danang Fitrah 

Efendi lebih menekankan pada peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa melalui shalat berjamaah, sedangkan penelitian yang 

peneliti lakukan lebih menekankan pada peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata tertib murid. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

Di dalam bab ini dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 

meliputi sejarah berdirinya MI Ma’arif Patihan Wetan, letak geografis, visi, misi,  

tujuan, keadaan guru, siswa, sarana prasarana dan deskripsi data yang meliputi tugas 

kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata tertib 

murid di MI Ma’arif Patihan Wetan dan hambatan yang dihadapi sekaligus solusi 

yang dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan tata 

tertib murid untuk meningkatkan kedisiplinan siswa.  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Patihan Wetan 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan semula merupakan 

lembaga pendidikan non formal yakni Madrasah Diniyah. Seiring dengan 

perkembangan zaman dan antusias masyarakat, tahun 1960 status madrasah 

diniyah diubah oleh Kementerian Agama RI menjadi Madrasah Campuran 

yaitu perpaduan antara pendidikan agama dan pendidikan umum yang diberi 

nama Madrasah Wajib Belajar (MWB). 

Pada tahun 1962 status Madrasah Wajib Belajar (MWB) diubah 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Patihan Wetan. Madrasah 

Ibtidaiyah ini berada di bawah naungan Badan Otonom (BANOM ) NU. Hal 

ini mendapatkan respon serta sambutan yang baik dari masyarakat 
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lingkungan Kelurahan Patihan Wetan maupun dari luar kelurahan Patihan 

Wetan. 

Tahun 1978 madrasah mendapat piagam dari Departemen Agama RI 

dengan piagam No. L.M/3/2. 11/A/1978 tertanggal 1 Desember 1978. 

Dengan piagam tersebut madrasah diberikan hak mengikuti ujian persamaan 

madrasah negeri. 

Pada tahun 2008 telah diakreditasi oleh BAN dengan  memperoleh 

nilai B. Pada tahun 2007 mendapat bantuan peningkatan mutu melalui 

berbagai workshop, pelatihan, pembinaan dan pengawasan serta bantuan alat 

peraga yang cukup dari LAPIS (Learning Asisten Program for Islamic 

School) dari Negara Australia yang di wilayah kabupaten Ponorogo 

ditangani oleh STAIN Ponorogo. 

Pada tahun 2007 pula MI Ma’arif Patihan mendapat bantuan dari 

Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Asian Development Bank 

(ADB) dan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 467.664.500,- dicairkan 

bertahab selama tiga tahun. 

Adapun Kepala Madrasah yang pernah menjabat dan berperan penting 

dalam perkembangan dan kemajuan MI Ma’arif Patihan Wetan mulai dari 

awal sampai sekarang adalah sebagai berikut: 

a. Tahun 1954-1960 di kepalai oleh Bapak H. Sofwan 

b. Tahun 1960-1965 dikepalai oleh Bapak Hadi Sutrisno 
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c. Tahun 1965-1970 dikepalai oleh Bapak H. Romlan 

d. Tahun 1970-1975 dikepalai oleh Bapak Rukani 

e. Tahun 1975-1977 dikepalai oleh Bapak Rohmad, S.Ag 

f. Tahun 1977-2003 dikepalai oleh Bapak H. Romlan 

g. Tahun 2003-2008 dikepalai oleh Ibu Hj. Surjati, A.Ma 

h. Tahun 2008-sekarang dikepalai oleh Bapak Drs. Sadikin
72

 

2. Letak Geografis 

Secara geografis MI Ma’arif Patihan Wetan Terletak di jalan Parang 

Menang gang empat, kelurahan Patihan Wetan, kecamatan Babadan, 

kabupaten Ponorogo. Dengan memiliki luas tanah 7.677 m
2
 dan luas 

bangunan m
2
. 

Batas wilayah MI Ma’arif Patihan Wetan sebagai berikut: 73
 

Batas sebelah barat  : Tempat Pemakaman Umum (TPU) 

Batas sebelah utara  : Rumah Warga 

Batas sebelah selatan : Jalan menuju TPU 

Batas sebelah timur  : Rumah Warga  

3. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi 

“UPRES BERIMTAQ BERIPTEK” dengan Berwawasan Ahlus Sunnah 

Wal Jama’ah 
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Indikator visi:  

1) Unggul dalam pembinaan agama 

2) Unggul dalam proses pembelajaran 

3) Unggul dalam prestasi 

4) Unggul dalam sumber daya manusia 

5) Unggul dalam sarana dan prasarana 

6) Unggul dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat 

7) Unggul dalam disiplin dan percaya diri 

8) Unggul dalam penanaman konsep ahlussunah wal jamaah 

b. Misi 

1) Menciptakan suasana madrasah yang islami. 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa dapat berkembang secara optimal dengan prestasi yang 

dimiliki. 

3) Memaksimalkan hasil prestasi akademik siswa. 

4) Meningkatkan  potensi yang dimiliki madrasah dalam berbagai 

bidang.  

5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai 

dengan kebutuhan yang ideal. 

6) Menjalin kerja sama antar stakeholder  untuk pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat. 
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7) Menanamkan sikap keteladanan siswa dalam bermasyarakat. 

8) Menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran Islam serta budaya bangsa 

sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 

c. Tujuan Madrasah  

1) Madrasah berusaha dapat: mengembangkan KTSP dengan dilengkapi 

Silabus tiap mata pelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

Lembar Kegiatan Siswa dan Sistem Penilaian. 

2) Mengembangkan Silabus muatan lokal dengan dilengkapi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa dan Sistem 

Penilaian. 

3) Mengembangkan program pengembangan diri beserta jadwal 

pelaksanaannya. 

4) Mengoptimalkan proses pembelajaran PAKEM 

5) Mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

pelatihan peningkatan profesionalitas melalui kegiatan, lomba-lomba, 

Seminar, Workshop, Kursus Mandiri dan kegiatan lain yang 

menunjang profesionalisme. 

6) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran 

dengan IT serta mengedepankan skala prioritas. 

7) Melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah dan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah  secara demokratis, akuntabel 

dan terbuka. 
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8) Menggalang pembiayaan pendidikan secara adil dan demokratis dan 

memanfaatkan secara terencana serta dipertanggungjawabkan secara 

jujur, transparan dan memenuhi akuntabilitas publik. 

9) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara berkelanjutan 

10) Mengoptimalkan pelaksanaan program remedi dan pengayaan. 

11) Membekali komunitas sekolah agar dapat mengimplementasikan 

ajaran agama melalui kegiatan shalat Dhuha dan Dhuhur berjamaah, 

baca tulis al-Qur’an,  hafalan surat-surat pendek al-Qur’an dan 

pengajian keagamaan. 

12) Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan Porseni tingkat kabupaten 

atau jenjang atasnya. 

13) Memiliki tim olah raga yang dapat bersaing pada tingkat kabupaten 

atau jenjang berikutnya. 

14) Menanamkan sikap santun, berbudi pekerti luhur dan berbudaya, 

budaya hidup sehat, cinta kebersihan, cinta kelestarian lingkungan 

dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa.
74

    

4. Keadaan Guru dan Siswa 

a. Keadaan Guru 

Tenaga pengajar di MI Ma’arif Patihan Wetan ini berjumlah 14 

orang guru yang terdiri dari lima laki-laki dan sembilan orang perempuan. 
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Guru di MI Ma’arif Patihan Wetan semuanya menyandang gelar sarjana. 

Untuk keadaan guru secara lebih lengkap bisa dilihat pada lampiran.  

b. Data siswa saat peneliti melakukan penelitin di MI Ma’arif patihan wetan 

tahun ajaran 2014/2015 berjumlah 246, terdiri dari 129 laki-laki dan 117 

perempuan. Untuk keadaan siswa-siswi secara lebih lengkap bisa dilihat 

pada lampiran. 

c. Sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang ikut 

menentukan keberhasilan  proses belajar mengajar, dengan adanya sarana 

dan prasarana yang cukup memadai maka akan dapat memperlancar 

proses kegiatan belajar  mengajar. Untuk keadaan sarana dan prasarana 

secara lebih lengkap bisa dilihat pada lampiran. 

B. Deskripsi Data tentang Tugas Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Siswa Melalui Penerapan Tata Tertib Murid dan Hambatan 

yang Dihadapi Sekaligus Solusi yang Dilakukan Kepala Sekolah untuk 

Mengatasi Hambatan dalam Menerapkan Tata Tertib Murid 

1. Tugas Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa  

Melalui Penerapan Tata Tertib Murid di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo 

MI Ma’arif Patihan Wetan yang memiliki Visi unggul dalam disiplin, 

percaya diri dan Misi menanamkan sikap keteladanan siswa dalam 

bermasyarakat ternyata belum cukup untuk menjamin siswa memiliki 

kedisiplinan yang tinggi, masih ada siswa yang melanggar peraturan yang 
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telah dibuat oleh sekolah, terutama pada pelanggaran tata tertib murid yang 

telah ditempelkan di dinding setiap kelas. Hal ini sebagaimana yang telah 

diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah di MI Ma’arif Patihan Wetan sebagai 

berikut: 

Mengenai kedisiplinan siswa disini secara umum kedisiplinannya cukup baik namun 

perlu ditingkatkan lagi, sedangkan disiplin dalam mentaati tata tertib murid memang 

masih kurang. Masih ada siswa yang melanggarnya, seperti memakai sragam kurang 

lengkap, berbuat gaduh di masjid, bertengkar, dan dalam  hal kebersihan masih 

membuang sampah di kelas, ada juga sebagian siswa yang kurang aktif dalam 

mengikuti kegiatan ekstra yang ada di sekolah, seperti pramuka ada sebagian anak 

yang tidak mengikuti tapi hanya sebagian kecil.
75

 

 

Guru sekaligus wali kelas VI dan kesiswaan di MI Ma’arif Patihan Wetan 

adalah:  

Kedisiplinan siswa disini secara umum baik, semua sudah menjalankan tata tertib 

murid namun memang perlu ditingkatkan lagi karena masih ada beberapa anak yang 

belum mematuhinya, termasuk ketika upacara terlambat, kemudian mengenai 

kelengkapan atribut berseragam juga masih ada yang tidak dipakai seperti dasi, 

kemudian tentang kebersihan, sampah itu tiap hari di kelas pasti ada, karena 

kebiasaan anak-anak itu menaruh sampah di meja tidak langsung dibuang di 

tempatnya. 
76

  

 

Guru sekaligus wali kelas I B di MI Ma’arif Patihan Wetan adalah: 

Kedisiplinan siswa disini menurut saya belum mencapai 100% mungkin masih 90% 

contohnya dari awal masuk bel berbunyi sholat Dhuha, anak-anak kalau tidak di usir-

usir untuk wudhu ya tidak cepat-cepat wudhu mbak, kemudian ketika ada bel masuk 

kelas itu anak-anak masih ada yang di luar kelas menunggu gurunya datang, terutama 

pada anak kelas bawah, kemudian dalam hal kebersihan dan keindahan itu juga 

masih kurang karena masih membuang sampah tidak pada tempatnya, dalam hal 

berpakaian juga kadang bajunya tidak dimasukkan, atributnya juga kurang lengkap, 

kadang juga masih ramai, bertengkar dengan temanya sendiri karena hal kecil, 

kedisiplinan dalam mengerjakan PR ada juga anak-anak yang tidak mengerjakannya. 

Jadi kedisiplinanya memang perlu ditingkatkan lagi.
77

  

 

Sekolah sebagai lembaga formal sangat membutuhkan pemimpin yang 

profesional dalam mengelola suatu lembaga yang dipimpinnya, maka dari itu 
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Kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan suatu sekolah. Kepala 

sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan yaitu kepala sekolah 

memegang peran yang sangat penting. Dalam kepemimpinannya, kepala 

sekolah harus dapat memahami, mengatasi dan memperbaiki kekurangan-

kekurangan semua aspek dalam lembaga pendidikan tersebut.    

Masalah kedisiplinan dan penerapan tata tertib murid juga menjadi 

tanggung jawab Kepala Sekolah, agar siswa ketika di dalam lingkungan 

sekolah dan masyarakat tetap membiasakan perilaku disiplin, memiliki 

kesopanan, tata krama, dan kerapian yang baik. Adapun peran Kepala 

Sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata 

tertib murid yang dijelaskan oleh Bapak kepala sekolah di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo sebagai berikut:  

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata 

tertib murid ini, yang saya lakukan yaitu menyerahkan tugas secara langsung pada 

guru, wali kelas, dan kesiswaan untuk bekerjasama dalam menerapkan tata tertib 

murid ini karena yang lebih tahu mengenai penerapan tata tertib murid ini ya guru 

dan kesiswaan tetapi saya juga ikut andil dalam menerapkan tata tertib murid ini, 

terkadang kalau ada yang melapor tentang pelanggaran yang tidak bisa ditangani 

oleh guru atau kesiswaan ya ditangani bersama-sama. Kemudian mengenai 

pelanggaran yang sifatnya nampak diumum saya langsung memberikan arahan dan 

teguran. Dalam hal ini saya juga memberikan pengawasan terhadap guru-guru dan 

siswa ketika berjalanya penerapan tata tertib murid ini. Ketika upacara saya juga 

sering mengingatkan pada siswa untuk selalu mentaati tata tertib murid.
78

  

 

Untuk lebih meningkatkan kedisiplinan kepala sekolah tidak segan-

segan ikut berperan langsung dalam penerapan tata tertib murid tentang 

tugas dan kewajiban dalam kegiatan sekolah ada tujuh poin, larangan atau 

bentuk pelanggaran bagi murid ada sembilan poin, dan sanksi bagi murid 
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yang melanggar ada tujuh poin. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak 

Kepala Sekolah MI Ma’arif Patihan Wetan sebagai berikut: 

Pada peraturan tentang tugas dan kewajiban dalam kegiatan sekolah di sini, saya 

berusaha untuk mengontrolnya dan ikut berperan dalam menerapkan tata tertib murid 

ini, dalam peraturan poin pertama mengenai masuk sekolah saya sering 

mengingatkan jangan sampai datang terlambat, bahkan saya sendiri memberi contoh 

berusaha untuk datang lebih awal, dan setelah berdo’a membaca Al-Qur’an selama 
sepuluh menit, peraturan yang ini langsung saya serahkan ke guru ketika dalam 

forum rapat untuk bertanggung jawab mengawasi dan mendampingi siswa, peraturan 

poin ke dua tentang waktu belajar sebelum pelajaran dimulai, murid harus siap 

menerima pelajaran sesuai dengan jadwal yang diberikan, sejauh ini berjalan dengan 

baik karena tidak ada laporan dari pihak guru, peraturan poin ketiga waktu istirahat 

murid tidak dibenarkan untuk tinggal di kelas nah ini juga sering dilakukan siswa, 

dari saya sendiri juga selalu memberi peringatan, peraturan poin keempat waktu 

pulang murid diperbolehkan pulang setelah pelajaran selesai, kecuali ada 

kepentingan, sejauh ini penerapan peraturan ini sudah berjalan dengan baik dan kalau 

ada kepentingan biasanya lapor ke saya untuk meminta izin pulang, peraturan poin 

kelima tentang kebersihan dan keindahan sekolah, dalam hal ini saya tidak bosan-

bosanya untuk mengingatkan dan menegur langsung apabila ada siswa yang 

membuang sampah sembarangan, disini saya sendiri memberikan contoh untuk 

selalu membuang sampah pada tempatnya. Pada peraturan poin keenam tentang cara 

berpakaian harus sesuai dengan seragam yang telah ditentukan sekolah sejauh ini 

menurut saya sudah berjalan dengan baik. Peraturan poin ketujuh tentang kegiatan 

sekolah, murid harus aktif dalam mengikuti kegiatan ekstra yang ada di sekolah, 

disini saya dan pihak guru membuat program untuk meningkatkan kedisiplinan siswa 

diantaranya kegiatan ekstrakulikuler seperti pramuka, hadroh, les komputer, 

Qiro’,drum band, dalam menerapkan keaktifan siswa untuk mengikuti ekstra ini 

memang masih perlu ditingkatkan lagi karena tekadang anak-anak tidak aktif untuk 

hadir, dan juga melaksanakan kegiatan yang diperintahkan guru seperi diperintah 

untuk mengerjakan PR, yang namanya anak-anak juga masih saja melanggarnya 

untuk tidak mengerjakan PRnya, langsung saya hukum kalau ketahuan tidak 

mengerjakan PR, dengan mengerjakan di luar kelas.
79

  

 

Selanjutnya pada peraturan tentang larangan atau bentuk pelanggaran murid dalam 

penerapanya saya juga ikut berperan menerapkanya pada siswa. Pada peraturan poin 

pertama meninggalkan pelajaran tanpa izin kepala sekolah, larangan ini alhamdulilah 

sejauh ini tidak ada mbak insya allah semua izin. Peraturan poin kedua berpakaian 

yang tidak sewajarnya alhamdulilah tidak terjadi di sini. Peraturan poin ketiga 

larangan mengolok-ngolok orang lain larangan ini masih sering terjadi mbak tapi 

tetap selalu saya beri pengarahan, kadang juga saya takut-takuti seperti nanti kalau 

sering mengolok-olok temanya mulutnya robek lo gitu, untuk memberikan efek jera. 

Peraturan poin keempat larangan berbuat gaduh di dalam masjid nah ini sering 

terjadi mbak, biasanya ramai ketika sholat berjamaah, di sini saya mengawasi secara 

langsung dan ketika ada siswa yang ramai saat sholat saya beri hukuman setelah 

sholat berjamaah selesai saya suruh untuk sholat sendiri, terkadang selang beberapa 

hari sudah diulangi lagi tetapi tak henti-hentinya saya selalu menegur, mengingatkan, 
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dan memberi peringatan, bahkan hukuman. Peraturan  poin kelima membeli 

makanan atau minuman di luar komplek sekolah ketika masih jam sekolah, larangan 

ini juga dilanggar anak-anak, tapi tetap saya tekankan pada siswa untuk tidak jajan di 

luar sekolah ketika jam sekolah. Peraturan poin keenam larangan membawa barang 

berharga ini juga ada yang melanggar kemaren ada siswa yang membawa mainan, 

kemarin langsung saya tahan mbak dan tidak dikembalikan. Peraturan poin ketujuh 

tentang berlaku tidak sopan, tidak hormat kepada guru, la ini juga terjadi di sini 

mbak, tetapi kami juga selalu memberikan arahan dan saya menekankan pada orang 

tua atau wali murid untuk ikut membantu mengarahkan dan mengajari anak-anak 

dalam hal kesopanan dan menghormati pada guru.
80

  

 

Kemudian pada peraturan tentang sanksi bagi murid yang melanggar, pada poin 

pertama sampai poin ke enam sudah dilaksanakan kecuali poin ke tujuh tentang 

penskoran di MI ini memang masih belum diberlakukan tapi kedepan akan di 

jalankan, kalau saya sendiri sering memberikan sanksi peringatan lisan.
81

 

 

Untuk lebih menguatkan penuturan kepala sekolah, peneliti juga 

menghimpun informasi dari wali kelas I, beliau menuturkan tentang peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan 

tata tertib murid sebagai berikut: 

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata 

tertib murid ini sudah menjalankan peranya  mbak beliau aktif  mengawasi dan 

mengontrol penerapan tata tertib murid, seperti mengawasi secara langsung dari 

belakang dalam pelaksanaan sholat berjamaah apabila ada yang ramai karena ini 

temasuk pelanggaran tata tertib murid beliau tidak segan langsung turun tangan 

untuk memberikan hukuman pada siswa yang ramai, disuruh untuk sholat sendiri, 

memberikan bimbingan dan juga mendampingi siswa. Beliau ketika upacara juga 

sering mengingatkan pada siswa untuk tidak melanggar tata tertib murid yang ada di 

sekolah.
82

  

 

Selain dari keterangan tersebut guru kesiswaan dan wali kelas VI juga 

mengatakan bahwa: 

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata 

tertib murid  menurut saya sudah  menjalankan peranya dengan baik, beliau ikut 

andil dalam menerapkan tata tertib murid ini, mulai dari pengawasan, pembinaan, 

pemberian  hukuman yang memberi efek jera pada siswa, memberikan contoh yang 

baik, dan juga membicarakan pada  guru-guru disetiap ada permasalahan, beliau juga 
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selalu mengingatkan pada guru-guru untuk selalu mengingatkan siswa untuk 

mentaati tata tertib murid disaat ada forum rapat.
83

 

 

Dari semua deskripsi di atas dapat deketahui bahwa kepala sekolah 

melakukan perannya dengan baik. Seperti melakukan pengawasan dan 

pengontrolan pada guru dan siswa dalam penerapan tata tertib murid, 

kemudian memberi contoh yang baik pada siswa, membimbing dan 

membina dalam penerapan tata tertib murid ini termasuk peran kepala 

sekolah sebagai educator atau pendidik. Kepala sekolah juga mengelola dan 

mengontrol program-program sekolah dengan mengaktifkan kegiatan 

ekstrakulikuler yang juga masuk dalam daftar tata tertib murid, ini termasuk 

peran kepala sekolah sebagai manajer. Menurut peneliti kepala sekolah MI 

Ma’arif Patihan Wetan sudah menjalankan perannya dengan baik. 

2. Hambatan yang Dihadapi Kepala Sekolah dan Solusi yang 

Dilakukannya untuk Mengatasi Hambatan dalam Menerapkan Tata 

Tertib Murid untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Dalam menerapkan tata tertib murid untuk meningkatkan kedisiplinan 

siswa, tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepala 

sekolah. Adapun hambatan-hambatan yang dialami kepala sekolah dalam 

menerapkan tata tertib murid untuk meningkatkan kedisiplinan siswa seperti 
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yang di jelaskan oleh Bapak kepala sekolah MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo sebagai berikut:  

Sementara ini hambatan yang selama ini saya hadapi yaitu kurangnya kepedulian 

dari pihak guru untuk selalu aktif menerapkan, menginformasikan dan 

mensosialisasikan tata tertib murid pada siswa, karena walaupun tata tertib sudah 

dibuat secara tertulis dan bahkan sudah ditempelkan di dinding setiap kelas masing-

masing,  terkadang anak-anak mungkin juga jarang untuk membacanya. Selain itu 

hambatannya pada siswa walaupun sudah dihukum dari pelanggaran terkadang 

belum memberikan efek jera saat dihukum itu hanya takut saja, selang beberapa hari 

tiga atau empat hari diulangi lagi, terutama pada pelanggaran berbuat gaduh di dalam 

masjid saat sholat berjamaah.
84

 

 

Beliau juga menuturkan tentang solusi yang biasanya diterapkan untuk 

mengatasi hambatan dalam penerapan tata tertib murid, untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa, sebagai berikut: 

Untuk mengatasi hambatan ini yang saya lakukan sementara ini selalu mengingatkan 

saja mbak kepada pihak guru, terlebih ketika dalam forum rapat dan memberikan 

motivasi. Sedangkan solusi untuk murid yang pelanggaranya di ulang–ulang ya 

selalu saya bimbing, kemudian ditegur dan saya beri hukuman, dan terkadang ketika 

tidak mengulanginya saya beri pujian pada siswa dengan memberikan ucapan 

terimakasih.
85

 

 

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa kepala sekolah dapat 

mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan tata tertib 

murid untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Dalam suatu lembaga 

pendidikan, harus mempunyai kedisiplinan dalam berbagai hal agar bisa 

mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA  

 

A. Analisis Tugas Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa 

Melalui Penerapan Tata Tertib Murid di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo  

Kepala sekolah atau kepala madrasah ialah salah satu personel 

sekolah/madrasah yang membimbing dan memiliki tanggung jawab bersama 

anggota lain untuk mencapai tujuan.
86

 

Di MI Ma’arif Patihan Wetan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa 

melalui penerapan tata tertib murid, kepala sekolah sering membimbing siswa- 

siswinya untuk menanamkan kedisiplinan, dan membimbing apabila ada siswa-

siswinya yang melakukan kesalahan seperti melanggar peraturan sekolah, 

masalah kedisiplinan memang menjadi tanggung jawab kepala sekolah, tapi juga 

tanggung jawab guru dan tenaga kependidikan yang lainya, jadi merupakan 

tanggung jawab bersama.  

Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan 

sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan 

peranan kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk 

memimpin. Studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala 
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sekolah adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah, 

betapa penting peranan kepala sekolah untuk mencapai tujuan.
87

  

Begitu juga yang sudah dilakukan kepala sekolah MI Ma’arif Patihan 

Wetan beliau ikut berperan dalam penerapan tata tertib murid untuk 

meningkatkan kedisiplinan siswa.  

Dari sisi tertentu kepala sekolah dapat dipandang sebagai pejabat formal, 

sedang dari sisi lain seorang kepala sekolah dapat berperan sebagai manajer, 

sebagai pemimpin, sebagai pendidik.
88

 Sebagai manajer kepala sekolah perlu 

berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen pendidikan di sekolah. Pada buku 

pedoman penyelenggaraan SPG yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, diketengahkan bahwa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan 

dalam penyelenggaraan manajemen sekolah antara lain:
89

 

1. Perencanaan secara jelas, sederhana, fleksibel dan seimbang. 

2. Organisasi tegas dan memiliki asas-asas: adanya kesatuan komando, adanya 

pengawasan yang terus menerus, adanya pembagian tanggung jawab yang 

seimbang, adanya pembagian tugas yang logis, dengan memperhatikan usia, 

masa kerja, pangkat dan kemampuan. 

3. Pengarahan secara terus menerus oleh setiap unsur pimpinan kepada 

bawahan 

4. Koordinasi yang menimbulkan suasana kerja. 
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5. Pengawasan secara cermat sehingga terhindar dari penyimpangan kegiatan. 

6. Pelaporan yang dapat dimanfaatkan untuk memelihara dan mengembangkan 

hal-hal yang baik. 

7. Pembiayaan yang hemat dan dapat dipertanggungjawabkan 

8. Pelaksanaanya berlangsung tertib, lengkap, tepat dan cepat. 

9. Peka terhadap pembaharuan agar dapat melayani proses pembaharuan 

pendidikan. 

Menganalisis lebih jauh mengenai hasil penelitian pada Bab III tentang 

peran kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan 

tata tertib murid, tidak bisa dipungkiri bahwa memang kepala sekolah memegang 

peranan yang sangat penting. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah MI 

Ma’arif Patihan Wetan, dengan Bapak Sadikin pada tanggal 23 Juni 2015, mulai 

terlihat peran kepala sekolah sebagai manajer, yang beliau lakukan yaitu 

menyerahkan tugas langsung pada guru, wali kelas, dan kesiswaan untuk 

bekerjasama dalam menerapkan tata tertib murid, karena yang lebih tahu 

mengenai  penerapan tata tertib murid itu guru, wali kelas, dan kesiswaan.  

Temuan ini memperkuat teori menurut Daryanto bahwa kepala sekolah 

adalah seorang manager, yaitu orang yang melaksanakan/mengelola management 

sekolah. Kepala sekolah harus mampu me-manage unsur manusia dengan sebaik-

baiknya. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Seorang kepala 

sekolah sebagai pengelola management sekolah harus memahami fungsi-fungsi 

dasar management, yang meliput: planning (perencanaan), organizing 
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(pengorganisasian), actuating (penggerakan), controlling (pengontrolan), dan 

evaluation (evaluasi).
90

 

Dari hasil analisis data penelitian ditemukan bahwa kepala sekolah MI 

Ma’arif Patihan Wetan selalu mengontrol atau mengawasi jalanya penerapan tata 

tertib murid, mulai dari mengontrol program-program sekolah dengan 

mengaktifkan kegiatan ekstrakulikuler yang juga masuk dalam daftar tata tertib 

murid, mengontrol peraturan tentang tugas dan kewajiban dalam kegiatan 

sekolah, sampai mengontrol larangan/bentuk pelanggaran bagi murid. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepala Sekolah MI Ma’arif Patihan Wetan sudah 

menjalankan peranya sebagai manajer dengan menjalankan salah satu fungsi 

manajement yaitu Controlling (pengontrolan). 

 Pada saat kegiatan sekolah sedang bergerak atau berjalan, kepala sekolah 

harus selalu mengadakan pengawasan atau pengendalian agar gerakan atau 

jalanya kegiatan operasional sekolah sesuai dengan planning yang telah 

digariskan. Fase ini disebut ”pengawasan atau pengendalian “ (controlling).
91

  

Memimpin mempunyai arti memberikan bimbingan, menuntun, 

mengarahkan dan berjalan di depan. Menurut Koontz kepala sekolah sebagai 

pemimpin harus mampu:
92
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1. Mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan 

percaya diri para guru, staf dan para siswa dalam melaksanakan tugas 

masing-masing. 

2. Memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, staf dan para siswa 

serta memberikan dorongan memacu dan berdiri di depan demi kemajuan 

dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. 

Kepala sekolah di MI Ma’arif Patihan Wetan sudah menjalankan peranya 

sebagai leader (pemimpin). Sebagai pemimpin kepala sekolah mendorong siswa-

siswinya untuk memiliki kemauan kuat dalam mentaati tata tertib murid agar 

kedisiplinannya meningkat, dan langsung memberikan bimbingan, arahan,  

teguran mengenai pelanggaran yang sifatnya nampak diumum, yang biasanya 

dilakukan siswa ketika upacara berlangsung.  

Proses pendidikan secara khusus dilaksanakan di sekolah, tetapi dapat 

diselenggarakan di luar sekolah yaitu melalui keluarga dan masyarakat.
93

  Kepala 

sekolah sebagai pendidik harus mampu menanamkan, memajukan dan 

meningkatkan paling tidak empat macam nilai yaitu mental, moral, fisik, dan 

artistik. Peranan kepala sekolah sebagai pendidik yang mencangkup nilai–nilai  

mental, moral, fisik, dan artistik, tidak dapat dipaksakan begitu saja. Sebaliknya 

memerlukan keteladanan. Keteladanan adalah hal-hal yang patut, baik dan perlu 
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dicontoh yang ditampilkan oleh kepala sekolah melalui sikap, perbuatan, dan 

perilaku, termasuk penampilan kerja dan penampilan fisik.
94

  

Dari analisis data peneliti menemukan bahwa kepala sekolah MI Ma’arif 

Patihan Wetan juga memberikan contoh atau teladan pada siswanya seperti 

berusaha untuk datang lebih awal, memberikan contoh atau teladan untuk selalu 

membuang sampah pada tempatnya, dan selalu ikut sholat berjamaah terkadang 

juga menjadi imam. hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah MI Ma’arif 

Patuhan Wetan sebagai pendidik sudah menjalankan peranya dengan baik.  

Dalam pelaksanaan penerapan tata tertib murid untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Patihan Wetan, kepala sekolah tidak segan-

segan memberikan hukuman pada siswa-siswi yang melanggar tata tertib yang 

wajib ditaati bersama, seperti ketika pelaksanaan sholat berjamaah apabila ada 

yang ramai, setelah sholat diberi hukuman yakni disuruh untuk sholat sendiri, 

untuk memberikan pengajaran agar tidak mengulangi lagi.  kemudian ada siswa 

yang tidak mengerjakan PR beliau langsung menghukum, dengan disuruh 

mengerjakan PR diluar kelas, apabila ada yang mengolok-ngolok temanya di beri 

pengarahan dan ajaran bahwa itu perbuatan yang buruk. Kepala sekolah juga 

memberikan pujian berupa ucapan terimakasih. kepada siswa-siswinya apabila 

mentaati tata tertib murid.  

Dari analisis data yang telah diuraikan diatas peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa peran kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa 
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melalui penerapan tata tertib murid adalah peran kepala sekolah sebagai manajer, 

leader (pemimpin), dan educator  (pendidik).  

B. Analisis Hambatan yang Dihadapi Kepala Sekolah dan Solusi yang 

Dilakukannya untuk Mengatasi Hambatan dalam Menerapkan Tata Tertib 

Murid untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MI Ma’arif Patihan 

Wetan Babadan Ponorogo 

Adanya tata tertib sekolah memang belum menjamin kelancaran 

penyelenggarakan sekolah. Pelaksanaan tata tertib sekolah amat ditentukan oleh 

pengawasan dan proses penegakan tata tertib sekolah itu sendiri. Tata tertib dan 

peraturan sekoalah memang diperlukan untuk meningkatkan disiplin semua 

warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan terutama para murid. 
95

 

Berbagai hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam menerapkan tata 

tertib murid untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, tidak mempengaruhi kepala 

sekolah untuk pantang menyerah dalam menghadapinya, solusi demi solusi 

beliau lakukan untuk mengatasi hambatan yang ada agar tercipta perilaku disiplin 

baik pada guru maupun siswa. 

Dalam rangka menerapkan tata tertib murid untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa, kepala sekolah MI Ma’arif Patihan Wetan, tidak terlepas dari 

hambatan yang beliau hadapi, adapun hambatanya yaitu kurangnya kepedulian 

dari pihak guru untuk selalu aktif menerapkan, menginformasikan pada murid-
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murid, karena walaupun sudah ditempelkan di dinding setiap masing-masing 

kelas terkadang anak-anak mungkin tidak membacanya. Selain itu hambatan 

yang beliau alami yaitu tentang keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler terkadang ada yang aktif hadir terkadang juga tidak.  

Mengetahui hambatan–hambatan dalam menerapkan tata tertib murid 

untuk meningkatkan kedisiplinan siswa ini beliau segera bertindak tegas  untuk 

mengatasinya dengan selalu mengingatkan pada pihak guru agar bisa ikut 

bekerjasama untuk selalu menerapkan tata tertib murid dengan konsisten, 

kemudian selalu menginformasikan atau mensosialisasikan pada siswa supaya 

siswa selalu mengingat peraturan tata tertib murid dan bisa meningkatkan 

perilaku disiplin pada siswa. Dan memberikan absen dalam setiap kegiatan 

ekstrakulikuler supaya siswa lebih aktif untuk hadir dengan adanya pengabsenan 

di setiap kegiatan ekstrakulikuler. 

Secara keseluruhan, hasil analisis mengenai apa peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata tertib murid 

sudah sangat baik. Dari hasil wawancara wali kelas VI, wali  kelas I  dan kepala 

sekolah, menunjukkan bahwa dibawah kepemimpinan Bapak Sadikin 

kedisiplinan MI Ma’arif Patihan wetan meningkat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dengan judul Peran Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa melalui Penerapan Tata Tertib Murid di MI 

Ma’arif Patihan Wetan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui 

penerapan tata tertib murid di MI Ma’arif Patihan Wetan adalah sebagai 

berikut:   

a. Tugass kepala sekolah sebagai manajer, beliau menyerahkan langsung 

kepada pihak guru dan wali kelas untuk bertanggung jawab menerapkan 

tata tertib murid, selain itu juga mengawasi atau mengontrol para guru 

dan siswa dalam penerapan tata tertib murid. 

b. Tugas kepala sekolah sebagai leader (pemimpin), beliau mendorong 

siswa-siswinya untuk memiliki kemauan kuat dalam mentaati tata tertib 

murid agar kedisiplinannya meningkat, dan memberikan bimbingan, 

arahan, teguran mengenai pelanggaran yang sifatnya nampak di umum, 

yang biasanya dilakukan siswa ketika upacara berlangsung.  

c. Tugas kepala sekolah sebagai educator (pendidik), beliau memberi 

teladan atau contoh pada siswa seperti datang lebih awal, membuang 

sampah di tempatnya, selalu ikut menjalankan shalat berjamaah, dan 
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untuk memberikan efek jera beliau memberi ajaran berupa hukuman pada 

siswa yang melanggar.  

2. a. Hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam menerapkan tata tertib 

murid untuk meningkatan kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo yaitu: kurangnya kepedulian dari pihak guru untuk selalu 

aktif menerapkan, menginformasikan atau mensosialisasikan pada siswa-

siswi, karena walaupun sudah ditempelkan di dinding setiap kelas terkadang 

anak-anak mungkin tidak membacanya. Selain itu hambatan yang beliau 

alami yaitu tentang keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler terkadang ada yang aktif hadir terkadang juga tidak. 

b. Solusi yang dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi hambatan dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan tata tertib murid  

sebagai berikut:  

1) Kepala sekolah segera bertindak tegas  untuk mengatasinya dengan selalu 

mengingatkan pada pihak guru agar bisa ikut bekerjasama untuk selalu 

menerapkan tata tertib murid dengan konsisten, kemudian selalu 

menginformasikan atau mensosialisasikan pada siswa supaya siswa selalu 

mengingat peraturan tata tertib murid dan bisa meningkatkan perilaku 

disiplin pada siswa. 

2) Memberikan absen dalam setiap kegiatan ekstrakulikuler supaya siswa 

lebih aktif untuk hadir dengan adanya pengabsenan di setiap kegiatan 

ekstrakulikuler. 
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B. Saran 

Segala yang telah dilaksanakan pasti tidak lepas dari sebuah ketidak 

sempurnaan. Setelah mengadakan penelitian dan terlibat langsung di dalamnya 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala sekolah hendaknya lebih bisa bekerjasama dan saling 

membantu dengan guru, wali kelas, siswa-siswi, para staf, tukang kebun, 

petugas kantin, wali murid dalam menerapkan tata tertib murid untuk 

meningkatkan kedisiplinan siswa. 

2. Bagi Guru hendaknya lebih bisa memperhatikan tingkah laku siswa baik di 

lingkungan sekolah ataupun sekitarnya dan selalu mengingatkan, 

menginformasikan, mensosialisasikan tata tertib murid pada siswa, agar 

selalu melaksanakan tata tertib murid.  

3. Bagi Siswa hendaknya mematuhi peraturan tata tertib murid yang wajib 

ditaati bersama di sekolah. 

4. Bagi Peneliti berikutnya bisa meneliti tentang dampak dari penerapan tata 

tertib murid ini di rumah.  

 


