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MOTTO 

 “...Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” 

(Q.S. Al-Baqarah; 286) 

 “...Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada jalan keluar (kemudahan), maka 

apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakan dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain” 

(Q.S. Al-Insyirah; 6) 

 Selalu belajar jika belum mengetahui, selalu optimis, yakin dan berjuang 

pantang menyerah dalam kehidupan karena proses kehidupan ini selalu 

ada. 

(Peneliti) 
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ABSTRAK 

YUDHA WASTU FERIAWAN, NIM. 1221103434, Skripsi, Fakultas Ekonomi 

Jurusan Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin guru terhadap kinerja guru di SMK 

MUHAMMADIYAH 1 JATINOM KLATEN. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan 

kepala seolah dan disiplin guru berpengaruh pada kinerja guru di SMK 

MUHAMMADIYAH 1 JATINOM KLATEN. Lingkup Penelitian dilakukan di wilayah 

Kabupaten Klaten, Kecamatan Jatinom, di SMK MUHAMMADIYAH 1 JATINOM 

KLATEN. Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru di SMK 

MUHAMMADIYAH 1 JATINOM KLATEN. Adapun teknik pengambilan sampel 

dengan quota sample adalah pengambilan sampel berdasarkan jumlah yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Disini peneliti mengambil sampel 30 guru dari populasi 

guru, dengan data primer berupa : dokumentasi, wawancara, kuesioner dan dengan data 

sekunder. Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda, karena variabel 

yang digunakan lebih dari dua variabel. Pengujian statistik dengan Uji F (simultan) dan 

Uji t (parsial). 

Berdasarkan deskripsi data, karakteristik guru mayoritas adalah berjenis kelamin 

laki-laki, usia antara 31-35 tahun dan masa kerja antara 1-5 tahun. Sedangkan 

berdasarkan analisis data, dengan menggunakan uji parsial (uji t) diperoleh bahwa 

variabel gaya kepemimpinan kepala sekola (X1), secara signifikan berpengaruh pada 

kinerja guru (Y). Sedangkan pada variabel disiplin guru (X2) tidak berpengaruh pada 

kinerja guru (Y). Pada variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1) berpengaruh 

secara positif, artinya jika  variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1) dinaikan 

satu satuan maka akan terjadi peningkatan kinerja guru (Y) sebesar satu satuan juga, 

begitupun sebaliknya. Sedangkan pada variabel disiplin guru (X2) berpengaruh secara 

negatif, artinya jika variabel disiplin guru (X2) naik satu satuan maka akan terjadi 

penurunan kinerja guru (Y) sebesar satu satuan juga, begitupun sebaliknya jika variabel 

disiplin guru (X2) turun satu satuan maka akan terjadi peningkatan kinerja guru (Y) 

sebesar satu satuan. Pada uji serempak (uji f) antara variabel gaya kepemimpinan kepala 

sekolah (X1) dan disiplin guru (X2) secara bersama-sama tidak berpengarh terhadap 

kinerja guru (Y). 

Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square sebesar 10,8% dan yang lainnya dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar variabel yang telah diteliti.  

Kata kunci: kepemimpinan, disiplin guru, kinerja guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pengelolaan pendidikan atau manajemen sekolah tidak dapat dipisahkan 

dari model atau gaya kepemimpinan yang diadopsi kepala sekolah dalam 

menjalankan perannya sebagai seorang leader. Gaya kepemimpinan yang 

diadopsi oleh kepala sekolah akan terkait dengan hasil dan keefektifan kepala 

sekolah dalam memimpin dan menjalankan proses pendidikan di sekolah. 

Kepemimpinan merupakan suatu proses yang mengandung unsur mempengaruhi, 

adanya kerjasama dan mengarah pada suatu hal dan tujuan bersama dalam sebuah 

organisasi. Karena kepemimpinan mempunyai peranan sentral dalam dinamika 

kehidupan organisasi. Dalam hal ini, Kepala sekolah merupakan pemimpin 

pendidikan yang sangat tergantung pada bagaimana kecakapan dan kebijaksanaan 

kepala sekolah dalam memimpin suatu sekolah atau lembaga yang dinaungi. 

Seorang kepala sekolah harus dapat memberikan efek kepemimpinan yang 

kharismatik, dapat memberikan contoh, dapat menggerakkan dan mengarahkan 

seluruh stakeholder sekolah untuk dapat meraih tujuan yang ingin dicapai.  

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

akan sangat tergantung pada peran kepemimpinan. Demikian halnya 

kepemimpinan dalam sekolah, pola atau gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh 

kepala sekolah akan sangat berpengaruh dalam menentukan arah dan kebijakan 
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pendidikan yang dibangun. Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus 

mampu memobilisasi maupun memberdayakan semua potensi yang ada di 

organisasi, terkait dalam menjalankan berbagai program, proses, evaluasi, 

pengembangan kurikulum, pembelajaran di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, 

pengolahan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pelayanan terhadap siswa dan 

orang tua siswa, hubungan kepada masyarakat sampai pada penciptaan iklim 

sekolah yang kondusif, aman, nyaman, tertib dalam proses pembelajaran, 

sehingga tujuan sekolah dapat tercapai. 

Seorang kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan menghadapi 

tanggung jawab yang berat, untuk itu ia harus memiliki persiapan memadai, baik 

mental maupun psikologis dalam mengemban tugasnya, terutama dalam 

menghadapi segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk menciptakan 

dan memberikan kenyamanan bagi guru dan siswa di sekolah. Kemampuan 

seorang Kepala Sekolah dalam memimpin sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan kerja guru maupun meningkatkan dan menciptakan proses 

pembelajaran yang tepat guna (efektif) dan tepat sasaran. Gaya kepemimpinan 

yang diterapkan oleh kepala sekolah akan berpengaruh pada proses penciptaan 

kenyamanan, ketertiban proses pembelajaran, terutama pada disiplin kerja guru 

dan kinerja guru. 

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah dapat 

mempengaruhi terciptanya dan tercapainya tujuan sekolah yang hendak dicapai. 

Ada berbagai macam gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah, 

ada pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan yang otoriter dan hal ini 
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cenderung akan direspon negatif oleh bawahannya dengan menunjukkan tingkat 

kinerja dan produktivitas kerja rendah. Dalam pendekatan yang lebih positif, gaya 

kepemimpinan dapat diterapkan dengan cara direktif, supportif dan 

partisipasipatif. Ketiga gaya kepemimpinan ini dapat diberlakukan dengan 

seimbang dan bersamaan dalam sebuah proses kepemimpinan. Porsi yang 

seimbang dari gaya-gaya kepemimpinan tersebut akan mendorong terciptanya 

kinerja atau produktivitas kerja di kalangan para pengajar. Adanya gaya 

kepemimpinan kepala sekolah yang bermacam-macam, diharapkan mampu 

sebagai agen perubahan dalam sekolah sehingga mempunyai peran aktif dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

Pendidikan dan proses pembelajaran dapat tercipta dengan baik terletak 

pada kinerja dan produktivitas guru dalam mengajar. Salah satu indikator 

peningkatan kinerja adalah meningkatnya kedisiplinan kerja. Disiplin kerja 

pegawai merupakan cermin sikap dan pribadi guru yang mereka tampilkan dalam 

mematuhi segala aturan dalam sekolah. Disiplin kerja pegawai dalam organisasi 

merupakan salah satu fungsi dari manajemen sumber daya manusia, karena 

dengan kondisi yang penuh dengan disiplin pegawai dapat diharapkan menjadi 

tonggak dasar yang tangguh pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam 

kaitannya dengan pekerjaan, pengertian disiplin kerja adalah suatu sikap dan 

tingkah laku yang menunjukkan ketaatan karyawan terhadap peraturan organisasi. 

Artinya, sikap dan perilaku untuk mentaati peraturan organisasi muncul dari 

dalam dirinya. Niat juga dapat diartikan sebagai keinginan untuk berbuat sesuatu 

atau kemauan untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan. Sikap dan perilaku 
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dalam disiplin kerja ditandai oleh berbagai inisiatif, kemauan, dan kehendak untuk 

mentaati peraturan. 

Produktivitas kerja atau kinerja guru akan baik, bila didukung oleh 

suasana iklim sekolah yang nyaman, kondusif dan kompetitif. Situasi ini 

mendorong guru lebih bergairah, berdisiplin dan memberikan kinerja yang baik 

dalam mengajar. Bila suasana iklim sekolah tidak mendukung, seperti gaya 

kepemimpinan kepala sekolah bersikap acuh terhadap guru yang rajin dan yang 

malas, guru sering mangkir atau datang terlambat, mengurangi jam mengajar 

kepada siswa, hal ini akan berdampak pada pekerjaan atau kinerja guru yang 

menurun. 

Sebagaimana fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan 

judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Disiplin Guru 

terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Muhammadiyah 1 Jatinom Klaten. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Pemilihan judul yang dilakukan penulis seperti yang tercantum 

dalam skripsi ini didasari oleh alasan : 

1. Alasan objektif 

Alasan objektif penulis mengambil judul ini karena gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin guru merupakan variabel 

yang dapat mempengaruhi kinerja guru. 
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Gaya kepemimpinan kepala sekolah yaitu kepala sekolah 

tersebut dapat menggerakkan, mengarahkan perilaku guru untuk 

berbuat dan bekerja sebaik mungkin guna mencapai tujuan bersama 

yang telah ditetapkan, sesuai dengan gaya dan karakteristik iklim 

dan personal guru sebagai bawahan. Untuk dapat melaksanakan 

kepemimpinannya, seorang kepala sekolah dituntut mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan sebagai pemimpin. 

Disiplin merupakan sikap atau tingkah laku yang 

menggambarkan kepatuhan pada suatu aturan dan ketentuan demi 

berlangsungnya suatu kehidupan yang tertib, teratur dan nyaman 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apabila sikap disiplin 

sudah menyatu pada diri pribadi, maka bukan dianggap suatu beban, 

bahkan akan berlaku sebaliknya bilamana ia tidak melakukan 

sebagaimana mestinya. Disiplin kerja guru adalah sikap, perilaku 

dan mental kerja yang dimiliki dan ditunjukkan oleh para guru dalam 

melaksanakan aturan-aturan yang diterapkan dan ditetapkan oleh 

sekolah.  

2. Alasan subjektif 

Alasan subjektif penulis mengambil judul ini karena gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dapat mempengaruhi kinerja guru, 

yaitu dapat menggerakkan serta mengarahkan perilaku guru untuk 

berbuat dan bekerja sebaik mungkin guna mencapai tujuan bersama 
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yang telah ditetapkan, sesuai dengan gaya dan karakteristik iklim 

dan personal guru sebagai bawahan. 

Disiplin kerja guru juga faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja guru. Kepatuhan guru pada suatu aturan dan ketentuan demi 

berlangsungnya suatu kehidupan yang tertib, teratur dan nyaman 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apabila sikap disiplin 

sudah menyatu pada diri pribadi, maka bukan dianggap suatu beban, 

bahkan akan berlaku sebaliknya bilamana ia tidak melakukan 

sebagaimana mestinya. 

 

C. Penegasan Judul 

Sumber daya manusia merupakan faktor paling penting dalam 

sebuah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tidak dapat mencapai 

tujuan lembaga pendidikan tersebut tanpa adanya sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai 

tujuan lembaga pendidikan. Tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai 

apabila lembaga pendidikan tersebut mempunyai kinerja yang baik. 

Kinerja lembaga pendidikan yang baik didukung oleh kinerja guru yang 

baik pula. Untuk meningkatkan kinerja guru dapat dilakukan dengan cara 

memperhatikan gaya kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin kerja 

guru. Jika semua faktor tersebut dapat dikelola dengan baik, maka tujuan 

lembaga pendidikan dapat tercapai. 
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D. Pembatasan masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan serta keterbatasan yang 

dimiliki penulis, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang 

terbaigi menjadi 2 (dua) variabel bebas dan satu variabel terikat. Dua 

variabel bebas yaitu Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah     , Disiplin 

Kerja Guru     , sedangkan satu variabel terikat yaitu Kinerja Guru    . 

 

E. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini, adalah : 

1. Adakah pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru? 

2. Adakah pengaruh disiplin guru terhadap kinerja guru? 

F. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meneliti ada tidaknya pengaruh gaya kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru. 

2. Untuk meneliti ada tidaknya pengaruh disiplin guru terhadap 

kinerja guru. 
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G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat untuk penulis 

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai 

hasil dari pengamatan langsung, serta dapat memahami penerapan 

disiplin ilmu yang diperoleh selain studi di perguruan tinggi, 

khususnya memahami ada tidaknya pengaruh gaya kepemimpinan 

kepala sekolah dan disiplin guru terhadap kinerja guru di SMK 

tersebut. 

2. Manfaat untuk sekolahan 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam 

kepemimpinan kepala sekolah. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai input bagi pimpinan 

dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan 

dengan kepeminpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan 

peningkatan kinerja guru. 

c. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna 

meningkatkan kreativitas kepala sekolah, disiplin guru, serta 

kinerja guru di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom Klaten. 

3. Manfaat untuk pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui 
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pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin guru 

terhadap kinerja guru SMK Muhammadiyah 1 Jatinom Klaten. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Kesuksesan suatu organisasi tergantung dari kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki, karena sumber daya manusia yang berkualitas 

adalah sumber daya yang mampu berprestasi secara maksimal. Gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin kerja guru mempunyai peran 

penting dalam kinerja guru. Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang baik 

akan membuat guru tergerak serta terarah dalam berperilaku untuk berbuat 

dan bekerja sebaik mungkin guna mencapai tujuan bersama yang telah 

ditetapkan. merasa nyaman dan senang dalam melakukan atau 

menyelesaikan pekerjaannya. Disiplin kerja guru juga sangat berpengaruh 

pada kinerja guru. Disiplin kerja guru merupakan faktor penting yang 

harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan. Guru yang mempunyai 

tingkat disiplin yang tinggi akan mempunyai kinerja yang tinggi pula. 

Dari uraian singkat tersebut, maka penulis menguraikan kerangka 

pemikiran yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini pada gambar 

1.1 di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Kinerja (Y) 

Gaya Kepemimpinan 

Kepala Sekolah (X1) 

Disiplin Kerja Guru (X2) 
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I. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu anggapan yang mungkin benar digunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan atau pengarahan penyelidikan 

selanjutnya, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut, independen secara  individual dalam menerangkan variabel. “Diduga 

ada pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin kerja guru 

terhadap kinerja guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 

Jatinom Klaten". 

 

J. Sistematika Penulisan 

Dalam sebuah penulisan proposal skripsi, penulis akan menguraikan 

secara singkat tentang dasar-dasar pembahasan bab demi bab penulisan 

skripsi. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

     Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

  masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

  manfaat penelitian, kerangka berfikir, hipotesis dan 

  sistematika penelitian dari skripsi ini memberikan 

  gambaran singkat dari keseluruhan dalam skripsi ini. 
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 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi tentang manajemen, sumber daya 

manusia, manajemen sumber daya manusia, gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, disiplin kerja guru, kinerja 

guru, kerangka berfikir dan hipotesis. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

     Metode penelitian, ruang lingkup lokasi, teknik 

  pengambilan sampel, instrument penelitian, dan prosedur 

  analisis. 

 BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

     Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai data-data 

  yang penulis peroleh seperti kondisi wilayah lokasi 

  penelitian dan pembahasan. 

 BAB V : PENUTUP 

     Dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dari hasil 

  pembahasan yang dilakukan pada bab-bab di atas, 

  kemudian memberikan saran yang diharapkan dapat 

  dimanfaatkan oleh perusahaan yang diteliti. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin guru terhadap kinerja guru di 

SMK Muhammadiyah 1 Jatinom Klaten dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

a. Berdasarkan identifikasi analisis kualitatif disimpulkan sebagian 

besar responden penelitian ini berusia antara 31 tahun - 35 tahun 

sebanyak 15 orang atau 50%, jenis kelamin yang didominasi oleh 

laki-laki sebanyak 18 orang atau 60%, dan masa kerja selama 1 

tahun sampai 5 tahun sebanyak 18 orang atau sebanyak 60%. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu. Y = 51,886 + 0,092X1 – 

0,468X2. Menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin guru yang  berpengaruh 

secara signifikan adalah pada variabel gaya kepemimpinan kepala 

sekolah  sebesar 0,092 satuan dan tidak berpengaruh secara 

signifikan adalah disiplin guru sebesar -0,468 satuan dengan 

asumsi variabel bebasnya sama dengan nol, sehingga jika 

dinaikkan satu satuan maka gaya kepemimpinan kepala sekolah 
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akan meningkat sebesar 0,092 satuan gaya kepemimpinan kepala 

sekolah. Akan tetapi pada variabel disiplin guru pengaruh kinerja 

guru sebesar -0,468 satuan disiplin guru atau berpengaruh negatif 

yang artinya jika disiplin guru meningkat 1 satuan maka kinerja 

guru akan berkurang sebesar 0,468 satuan. Sebaliknya jika disiplin 

guru diturunkan 1 satuan maka kinerja guru akan meningkat 

sebesar 0,468 satuan. Dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap 

sama dengan nol. Sehingga semakin tinggi disiplin guru akan 

membuat kinerja guru turun. Sehingga disiplin guru tidak 

mempengaruhi kinerja guru di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom 

Klaten.   

b. Satu dari dua hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara gaya kepemimpinan kepala terhadap kinerja guru 

SMK Muhammadiyah 1 Jatinom Klaten, karena t hitung gaya 

kepemimpinan kepala sekolah = 0,475, lebih besar dari t tabel = -

2,052. Sehingga Ha diterima maka ada pengaruh dari gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMK 

Muhammadiyah 1 Jatinom Klaten. Dan pada variabel disiplin guru 

t hitung = -0,468 lebih besar dari t tabel =-2,052 sehingga H0 

diterima maka tidak ada pengaruh dari disiplin guru terhadap 

kinerja guru SMK Muhammadiyah 1 Jatinom Klaten. 

c. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan 
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disiplin guru terhadap kinerja guru SMK Muhammadiyah 1 

Jatinom Klaten secara bersama-sama, karena F hitung = 2,758 < F 

tabel 3,35. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil kebijakan di 

masa yang akan datang sebagai pertimbangan sekolahan untuk 

memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja guru, yaitu 

dengan memperhatikan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang baik, 

maka guru akan merasa aman dan nyaman ketika bekerja. Jangan sampai 

kepala sekolah yang telah melaksanakan gaya kepemimpinan yang baik 

dan benar pada pekerjaannya tidak mau berkembang dengan pekerjaannya, 

sehingga pada akhirnya kinerja guru juga akan menurun. Sebaliknya, 

kepala sekolah yang belum melaksanakan gaya kepemimpinan yang baik 

dan benar pada pekerjaannya, akan selalu berusaha untuk memperoleh 

gaya kepemimpinan yang baik dan benar yang guru inginkan.  

a. Variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah secara signifikan dapat 

meningkatkan kinerja guru, yaitu dengan cara kepala sekolah 

merumuskan misi dan tujuan sekolah secara jelas, merumuskan dan 

meneliti pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh 

personil sekolah, menentukan langkah-langkah strategi untuk 

mencapai misi dan tujuan sekolah, mengoptimalkan hari-hari efektif 
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belajar untuk kegiatan belajar untuk kegiatan belajar mengajar, 

mengembangkan metode/cara mengajar siswa, menentukan rencana 

tahunan sekolah yang mencakup kepegawaian dan perlengkapan 

sekolah, menganalisis faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman yang dihadapi sekolah, membuat struktur organisasi 

sekolah yang efektif dan efisien, memberikan tugas mengajar kepada 

guru sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, 

menyusun rincian tugas setiap personil sekolah secara jelas 

b. Pada variabel disiplin guru dalam penelitian ini belum terbukti 

secara mempengaruhi kinerja guru. Maka, perlu dilakukan penelitian 

ulang. Dalam penelitian ini disiplin bersifat negatif, artinya jika 

tingkat disiplin guru tinggi, maka guru merasa puas dengan 

pekerjaannya dan tidak mau  meningkatkan kinerjanya dan 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan sebelum-sebelumnya, 

sehingga kinerjanya dapat menurun. Sebaliknya jika guru memiliki 

disiplin yang rendah, guru akan selalu  berusaha terus untuk 

meningkatkan kinerjanya, mereka akan selalu berusaha untuk 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar tang telah ditentukan 

oleh sekolahan, berusaha menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, 

dan selalu berusaha menyelesaikan pekerjaannya melebihi apa yang 

telah ditentukan oleh sekolahan. 
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