
IPA FATMAWATI (5970232), "Hubungan Antara Persepsi Guru Terhadap 
Kualitas Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Kedisiplinan Guru" Skripsi 
Sarjana S I, Fakultas Psikologi UNIVERSITAS SURABA YA (2004) 

ABSTRAK 
Dalam dunia pendidikan, guru merupakan komponen yang ikut bertanggung 

jawab untuk tercapainya tujuan pendidikan secara efektif, sehingga guru bisa ikut 
dalam menentukan kebijaksanaan kependidikan di kelas atau di sekolah. Dengan 
tuntutan tugas yang ada terhadap guru, dibutuhkan sikap disiplin, yaitu kesediaan 
guru berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan serta melaksanakan dan 
mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan 
sehari-hari, tetapi tidak semua guru bisa mematuhi peraturan yang berlaku. Ada 
beberapa guru yang disiplinnya kurang, antara lain malas berangkat kerja, tidak 
pernah menghabiskan waktu disekolah hila jam mengajar berakhir dan terkadang 
lupa untuk mengisi daftar hadir guru. 

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan disiplin, perlu adanya suatu 
bentuk pengawasan yang intensif. Salah satu bentuknya dapat dilakukan oleh 
kepala sekolah sebagai pemimpin pendidlk:an di sekolah, kepala sekolah 
mempunyai peranan yang dominan diantaranya mempengarubi, mengkoordinasi, 
membimbing, mengarahkan serta mengawasi semua personel yang ada di sekolah. 
Kepala sekolah yang mempunyai kualitas kepemimpinan yang baik sangat 
membawa dampak positifterhadap kedisiplinan guru. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket 
tertutup, angket terbuka, dan wawancara. Angket tertutup dari persepsi guru 
terhadap kualitas kepemimplnan kepala sekolah dan kedisiplinan guru diungkap 
dengan menggunakan Skala Likert. Subyek penelitian adalah semua guru di SMU 
"X" di NTB, dengan teknik pengambilan sample Total Population Study. Teknik 
anal isis data adalah Korelasi Product Moment. 

Hasil analisa data dengan Korelasi Product Moment, didapatkan hasil r 
0,415 dengan p 0,001 (p 0,05). Hasil tersebut dinyatakan signifikan, yang berarti 
bahwa ada pengaruh kualitas kepem impinan kepala sekolah dengan kedisiplinan 
guru. 

Saran untuk guru agar lebih bisa. mentaati peraturan sekolah yang sudah 
ditetapkan, dan bagi kepala sekolah untuk lebih bisa berkomunikasi dengan 
bawahan serta bisa lebih adil pada semua bawahan. 
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