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ABSTRAK

Marni Buton, NIM 150301003. Dosen Pembimbing I Dr. Nurhasanah, M.
S. I dan Dosen Pembimbing II Saida Manilet, M. Pd.I: Peran Kepala Sekolah
Sebagai Inovator Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik Di SMP
Negeri 22 Buru Kecamatan Lililaly Kabupaten Buru. Pendidikan Agama
Islam, Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Ambon 2019
Kepala sekolah adalah tenaga fungsional yang diberikan tugas tambahan
untuk memimpin suatu sekolah. Kepala sekolah yang berhasil adalah kepala
sekolah yang memahami keberadaan dan kondisi sekolah sebagai organisasi yang
komplek yang unik serta mampu melaksanakan perannya dalam memimpin
sekolah serta dapat memberikan ide-ide dan gagasan yang baru untuk melakukan
pembaharuan atau perubahan yang dapat memajukan sekolah yang dipimpinnya.
.
Untuk tercapainya tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu,
wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah itu data yang terkumpul
dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan terakhir adalah
verifikasi atau menarik kesimpulan, dan penelitian ini dilaksanakan selama satu
bulan dari tanggal 12 April sampai 12 Mei 2019. berlokasi di SMP Negeri 22
Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru.
Berdasarkan hasil penelitian, ini bahwa (1) peran kepala sekolah sebagai
inovator dalam peningkatan kedisiplinan peserta didik di SMP Negeri 22 Buru
kecamatan Lilialy Kabupaten Buru diantaranya (a) kepala sekolah menetapkan
aturan-aturan sekolah dalam rangka mendisiplinkan sikap peserta didik terhadap
aturan sekolah (b) memberikan arahan serta bimbingan kepada peserta didik.(c)
mengikut sertakan peserta didik dalam event-event atau lomba-lomba yang
diadakan. (2) tugas dan tanggungjawab kepala sekolah (a) kepala sekolah
menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan (b) kepala sekolah bertanggungjawab
terhadab bawahan. (3) Faktor pendukung dari kepala sekolah (a) kepala sekolah
dibantu oleh wakasek kesiswaan. (b) kepala sekolah dibantu oleh wakasek
kurikulum. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi kepala sekolah ialah
masalah ketahanan atau wiyatamandala atau masalah pagar.
Kata Kunci: Peran Kepala SekolahSebagai Inovator, Kedisiplianan Peserta
Didik.

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
A. Transliterasi
1. Konsonan
Huruf-huruf Arab di transliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :
b
:
ﺐ
z
:
س
f
:
ﻒ
t
:
ﺖ
s
:
ﺱ
q
:
ﻕ
ts
:
ﺚ
sy
:
ﺵ
k
:
ﻙ
j
:
ﺝ
sh
:
ﺹ
l
:
ﻝ
h
:
ﺡ
dh
:
ﺽ
m
:
ﻡ
kh
:
ﺥ
th
:
ﻁ
n
:
ن
d
:
ﺩ
dhz
:
ﻅ
h
:
ﻫ
dz
:
ﺫ
‘
:
أ
w
:
و
r
:
ز
g
:
ﻍ
y
:
ﻱ
Hamzah (  ) ﺀyang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda ( „)
2. Vokaldan Diftong
a. Vokalatau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai
berikut :
pendek

panjang

fathah
a
ā
kasrah
i
ī
dhummah
u
ū
b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw),
misalnya bayn ( ) بﻴنdan qawl ( ) نوﻝ.
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang al- (aliflāmma’rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika
terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf
besar (Al-), contohnya :
Menurut pendapat al-Zuhaili, kaidah tersebut….
Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaidah tersebut….

5. Tā’ marbuthah ( ) ﺓditransliterasi dengan t, tetapijika tā’ marbuthah
terletak di akhir kalimat, maka ditransliterasi dengan huruf

“h”.

contohnya : Al- risālat al-mudarrisah
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum
menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang
sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah
sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara
transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur’an), dan
sunnah.
Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara
utuh, misalnya :
FiyDzilāl al-Qur’ān;
Al-Sunnahqabl al-tadwīn;
Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafzhlā bi khushūsh al-sabab
7. Lafzh al-jalalah ( )ﷲyang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf
lainnya atau

berkedudukan sebagai mudhāfilayh

(frasa

nominal)

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : dinullāh, billāh
Adapun tā’ marbuthah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalālah, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya : humfiyrah matillāh
B. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :
1. Swt.
= Subhānahwata’ālā
2. Saw.

= ShallaAllāh ‘alayhiwasallam

3. Q.S

= Qur’an Surah

4. Hlm

= Halaman
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BAB I
PENDAHULUAN
A . Latar Belakang Masalah
Sekolah sebagai suatu sistem sosial dan agen perubahan, bukan harus peka
menyesuaikan diri dengan perkembangan, melainkan seharusnya pula dapat
mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang akan terjadi dalam kurun
waktu tertentu. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan dalam perubahanperubahan yang perlu dipersiapakan, serta evaluasi terhadapat kebijakan dalam
perubahan yang dilakukan secara efektif dan efesien. 1
Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling
berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang erat hubungannya
antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti
disiplin sekolah, iklim budaya dan menurunnya sikap nakal peserta didik. Dalam
hal ini kepala sekolah bertanggungjawab atas manajemen pendidikan yang secara
langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Selain menjadi kepala
sekolah, kepala sekolah adalah seorang pendidik yang diberi tugas dan
tanggungjawab terhadap terselenggaranya pendidikan yang berkualitas di sekolah
yang dipimpinnya juga adalah motor pengerak utama bergeraknya semua kegiatan
sekolah. Melalui kemampuan, konseptual yang dimilikinya, ia mengembangkan
sekolah. Melalui kemampuan sosial ia menggerakkan, mengayomi, dan memberi
rasa nyaman pada orang-orang di bawah kepemimpinannya dan oarang-orang di
luar sekolah yang berkepentingan, melalui kemampuan teknis, ia mendiskusikan
1

Wahyusumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauang Teoritik Dan
Permasalahannya, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 211.

1

cara melakukan pekerjaan dengan para bawahannya. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 kepala sekolah bertanggungjawab atas
penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administarsi sekolah , pembinaan tenaga
pendidikan dan kependidikan, dan pendayagunaan, serta pemeliharan sarana dan
prasarana sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina
dan mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan
masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efesien. Hubungan yang
harmonis ini akan menciptakan saling pengertian antara sekolah, orang tua,
masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya. 2
Dengan adanya kerja sama yang erat antara sekolah dan berbagai pihak
yang ada di masyarakat, semuanya akan merasa ikut bertanggungjawab atas
suksesnya pendidikan tersebut. Kepala sekolah tidak saja dituntut untuk
melaksanakan berbagai tugasnya di sekolah, tetapi ia juga harus mampu menjalin
hubungan kerja sama di masyarakat dalam rangka membina pribadi peserta didik
secara optimal. 3
Ungkapan di atas sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas
kepala sekolah yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan
efesien. Disamping itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya
yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah juga cenderung bergerak maju

2
3

hlm. 346.

Ibid.
Supriadi, Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, (Yokyakarta: Adi Citra),

semakin pesat, sehingga penuntut penguasaan secara profesional, keberhasilan
sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. 4
Salah satu cara untuk mengukur kemampuan kepala sekolah dalam
memimpin sekolahnya dalam mendisiplinkan peserta didik, bahkan berhasil atau
tidaknya suatu sekolah dalam persoalan disiplin tergantung kepada kepala
sekolahnya sebagai seorang yang bertanggungjawab dalam lembaga pendidikan
tersebut. Oleh karenanya disiplin dapat digunakan sebagai barometer untuk
mengukur peran kepala sekolah dalam mendisiplinkan peserta didiknya. 5
Peran disiplin di suatu sekolah ditunjuhkan agar semua peserta didik
bersedia dengan rela memenuhi segala peraturan yang berlaku tanpa ada
pemaksaan kemudian, aturan tersebut diterapkan melalui guru-guru kepada
peserta didik, apabila guru-guru melaksanakan aturan yang telah diterapkan oleh
kepala sekolah untuk dapat mengendalikan diri dan mematuhi norma yang
berlaku, maka hal ini diperlakukan peran kepala sekolah yang lebih optimal dalam
mendisiplinkan peserta didik di sekolah yang dipimpinnya. 6
Maka diperlukan peran atau kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala
sekolah sebagai pemimpin sekolah, yaitu kemampuannya dalam memberikan
inovasi untuk membangun dan mengembangkan sikap disiplin kepada guru-guru
dan peserta didik, serta untuk memajukan lembaga pendidikan. Salah satunya
yang menandai pergerakan dan kemajuan lembaga pendidikan tersebut setiap
tahunnya. Jika banyak inovasi dan pembaharuan yang dilakukan, berarti terdapat

hlm.151

4

E Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya),

5

Ratna Sri dan Murtini, Dinamika Kelompok, (Jakarta: Lan, 2006), hlm. 32.
Ibid,hlm.155.

6

kemajuan yang cukup signifikan. Tetapi sebaliknya, jika tidak banyak inovasi
yang dilakukan maka lembaga pendidikan itu akan berjalan di tempat dan tidak
mengalami banyak kemajuan dan perubahan7
Kepala sekolah SMP Negeri Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru,
telah menjalankan tugas dan perannya sebagai inovator dalam melakukan
pembaharuan atau perubahan kepada lembaga sekolah serta guru-guru dan peserta
didik dalam rangka melakukan perubahan serta memberikan ide-ide, gagasan,
serta menetapkan aturan-aturan yang dibauat untuk membuat perubahan terhadap
sikap disiplin peserta didik di sekolah yang dipimpinnya.
Berdasarkan hasil observasi awal di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan
Lilialy Kabupaten Buru menunjukan bahwa masih ada beberapa peserta didik
yang tidak disiplin terhadap peraturan sekolah, seperti 1) adanya peserta didik
yang terlambat datang ke sekolah, 2) adanya peserta didik yang tidak displin
dalam berbakaian. Dari uraian tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul Peran Kepala Sekolah sebagai Inovator dalam
Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan
Lilialy Kabuapeten Bnru.8
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas maka, peneliti menfokuskan penelitian
ini pada peran kepala sekolah sebagai inovator dalam peningkatan kedisiplinan
peserta didik di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru, yakni

7
8

Ibid.
Hasil Observasi Awal di Sekolah SMP Negeri 22 Buru, Pada Tanggal 26 Juli 2018.

fokus penelitian ini pada kepala sekolah melaksanaakan perubahan serta
menetapkan aturan-atuaran yang berkaitan dengan kedisiplinan peserta didik.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai Inovator dalam Peningkatan
Kedisiplinan Keserta Didik di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan Lilialy
Kabupaten Buru.?
2. Bagaimana Tugas Dan Tanggungjawab Kepala Sekolah sebagai Inovator
dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta didik di SMP Negeri 22 Buru
Kecamatan Lilialy K abupaten Buru. ?
3. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Kepala Sekolah sebagai
Inovator dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik di SMP Negeri 22
Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru.?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Peran Kepala Sekolah sebagai Inovator dalam
Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik di SMP Negeri 22 Buru
Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru.
2. Untuk mengetahui Tugas dan Tanggungjawab Kepala Sekolah sebagai
Inovator dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta didik di SMP Negeri 22
Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru.
3. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Kepala Sekolah
sebagai Inovator dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta didik di SMP
Negeri 22 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru.

D. Kegunaan Penelitian.
Manfaat penelitian dapat dirumuskan secara teoritis dan praktis. Adapun
manfaat penelitian sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis.
Menambah pengetahuan yang lebih matang dalam pengajaran dan
menambah wawasan dalam bidang penelitian. Sehingga dapat dijadikan sebagai
latihan dan pengembangan teknik-teknik yang baik khususnya dalam membuat
karya tulis ilmiah, juga sebagai konstribusi nyata bagi dunia pendidikan.
2. Manfaat Praktis.
a. Bagi kepala sekolah sebagai bahan pertimbangan serta memberikan
masukan untuk mengembangkan pendidikan.
b. Bagi SMP Negeri 22 Buru, semoga dapat memberikan konstribusi
yang berarti bagi kemajuan pendidikan dan sebagai tambahan
khazanah ilmu pengetahuan.
c. Bagi peserta didik adalah, dapat mentaati peraturan yang sudah dibuat
atau ditetapkan oleh kepala sekolah.
d. Bagi penulis semoga dengan penelitian ini dapat menambah wawasan
bagi

penulis

serta

tambahan

mengembakan pengetahuan.

pengetahuan

sekaligus

untuk

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Penelitian deskiritif, itu berusaha untuk memperoleh gambaran secara
lengkap dan detail tentang kejadian dan fenomena tertentu pada suatu objek dan
subjek yang memiliki. Penelitian yang dilakukan pada SMP Negeri 22 Buru
Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan diarahkan pada latar
alamiah dan individu tersebut secara menyeluruh. 28
Adapun yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angkaangka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang
aktivitas dari.Peran kepala sekolah sebagai inovator dalam peningkatan
kedisiplinan peserta didik di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten
Buru. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, Pertama,
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan
kenyataan yang berbeda, Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat
hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih
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Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode Dan Preosedur, (Jakarta : Kencana,
2015), hlm. 47- 48..
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dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan
terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 29
Demi tercapainya sasaran penelitian, maka dalam metode ini perlu adanya
langkah-langkah yang sistematis, berencana yang sesuai dengan konsep ilmiah.
Sistematis artinya penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan kerangka tertentu,
dari yang paling sederhana sampai yang komplek hingga tujuan tercapai secara
efektif dan efesien.
B. Kehadiran peneliti
Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan karena
instrumen dalam penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri, jadi disamping
penelitian itu bertindak sebagai instrumen peneliti juga sekaligus sebagai
pengumpul data, sedangkan instrumen-instrumen data hanya bersifat sebagai
pendukung saja sedangkan peran peneliti dalam hal ini adalah pengamat penuh,
selama melakukan studi lapangan, penelitian sendiri yang berperan sebagai key
instrument, (instrumen kunci), dalam pengumpulan data, karena dalam penelitian
kualitatif instrumen utamanya adalah manusia.
C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan Lilialy
Kabupaten Buru. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas alasan bahwa persoalan
yang akan dikaji oleh peneliti ada di sana dan dapat dijangkau oleh peneliti, demi

29
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tercapainya sasaran peneliti, maka dalam metode ini perlu adanya langka-langka
yang sistematis.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan selama 1 bulan mulai tanggal 12 April 2019,
sampai dengan 12 Mei 2019.
D. Sumber data
1. Data Primer
Adalah data yang diperoleh dari lapangan atau lokasi itu sendiri yaitu, di
SMP Negeri 22 Buru. Dengan melakukan observasi dan hasil wawancara
langsung dengan Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, dan
Peserta Didiknya.
2. Sumber Data
Yaitu data yang berupa pertanyaan terkait peran kepala sekolah sebagai
inovator dalam peningkatan kedisiplinan peserta didik. Serta buku-buku literatur,
arsip sekolah, foto-foto yang kirannya menjadi pendukung.30
E. Teknik Pengumpulan Data
Ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu:
1. Wawancara/ interview
Wawancara (interview) salah satu teknik pengumpulan informasi yang
dilakukan dengan tanya jawab, baik secara langsung dan tidak langsung. Metode
ini akan memperoleh informasi berupa mengajukan sejumlah pertanyaan secara
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lisan kepada responden dan dijawab secara lisan, artinya pertanyaan yang
diajukan secara terstruktur.
Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara langsung
dengan Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum dan Peserta
Didik. Jadi dalam penelitian ini informan Wawancara yang peneliti cantumkan
ada 5 orang.
2. Observasi
Merupakan suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi dengan
melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian dengan mengamati peran
kepala sekolah sebagai inovator dalam peningkatan kedisiplinan peserta didik
Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang
dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan

secara sistematis

terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Observasi ini
penulis gunakan untuk melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Penulis
melakukan observasi di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru
Selanjutnya penulis mencatat dan mengumpulkan data yang terkait dengan
penelitian.31
3. Dokumentasi
Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dan wawancara dan
observasi.Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambar atau foto dan catatancatatan lain yang berhubungan dengan penelitian. Pertimbangan peneliti
menggunakan metode dokumentasi adalah: 1) dokumentasi adalah sumber data

31
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yang stabil, menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung dan mudah
didapatkan, 2) dokumentasi sebagai sumber data yang kaya untuk memperjelas
keadaan atau identitas subjek penelitian, sehingga dapat mempercepat proses
penelitian.
Dokumentasi digunakan untuk mengetahui keadaan di SMP Negeri 22
Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru dengan mengambil dokumen yang
tersedia di lokasi yang akan diteliti.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki
lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.Dalam hal ini
Nasution menyatakan “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan
masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan
hasil penelitian.”32
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model
triangulasi data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Mereka
mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berlangsung terus-menerus dan sampai tuntas. Aktivitas dalam
analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusiondrawing/
verification.33
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Pendidikan

Pendekataan

Kuantitatif,

dan

1. Data Reduction (reduksi data)
Menurut Miles dan Huberman, reduksi data merupakan suatu kegiatan
proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan
transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan yang tertulis di
lapanga. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis,
direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah
dikendalikan.
2. Data Display (penyajian data)
Di dalam penelitian ini, data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang
berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan
sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan
kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, proses penyajian data
ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka
memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian.
3. Conclusion Drawing/ verification (penarikan kesimpulan)
Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus
selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan, maupun setelah selesai di
lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. 34
Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil
analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan
lain-lain yang didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan.Mengacu
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pada pendapat Miles dan Huberman, bahwa penelitian ini dilakukan secara
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya sampai pada
titik jenuh. Proses penelitian ini berbentuk siklus meliputi pengumpulan , reduksi
data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
G. Pengecekan Keabsahan Temuan
Dalam penelitian kualitatif, tidak dilakukan pemeriksaan keabsaan
instrumen,

tetapi

pemeriksaan

keabsaan

data.

Penerapannya,

peneliti

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta data
dari dukumentasi yang berkaitan. Dengan demikian apa yang diperoleh dari
sumber lain yang berbeda. Sumber lain yang dimaksud adalah interview dengan
responden yang berbeda. Responden satu dengan

responden yang lainnya.

Dimukinkan punya pendapat yang berbeda tentang” peran kepala sekolah sebagai
inovator dalam peningkatan kedisiplinan peserta didik di SMP Negeri 22
Buru”.Maka peneliti melakukan check-rechek, croos check, konsultasi dengan
kepala sekolah, pendidik.s
H. Tahap Penelitian
Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu:
1. Tahap Pra Lapangan
Tahap ini peneliti membuat proposal penelitian, setelah proposal disetujui
oleh dosen pembimbing diajukan dengan mengurus perizinan dari kampus yang
diajukan kepada pihak sekolah setempat agar diberikan izin melakukan
penelitian. 35
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan.
a) Menyusun Instrumen
Peneliti di sini menyusun instrumen atau alat dan mengkonsultasi kepada
dosen pembimbingyang digunakan dalam penelitian seperti observasi, wawancara
serta dukumentasi.
b) Mendatangi Informan
Terlebih dahulu peneliti mendatangi informan yang akan diwawancarai dan
menjelaskan pertanyaan yang akan dijadikan bahan interview sesuai dengan
variabel penelitian yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Kepala
Sekolah SMP Negeri 22 Buru, Wakasek Bidang Kesiswaan, Pendidik, Dan
Peserta Didik di SMP Negeri 22 Buru.
c) Tahap Penyelesaian
Kegiatan tahap ini adalah penulisan laporan penelitian yang dibuat sesui
dengan format pedoman penulisan skripsi yang berlaku di lingkungan Fakultas
Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon.36

.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul, “Peran Kepala Sekolah
sebagai Inovator dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik Di SMP Negeri
22 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru.” Berdasarkan data yang diperoleh
dari observasi, wawancara, dukumentasi dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Peran kepala sekolah sebagai inovator dalam peningkatan kedisiplinan peserta
didik, yaitu antara lain: a) membuat dan menetapkan aturan sekolah, b)
memberikan arahan serta bimbingan kepada peserta didik dalam mentaati
aturan sekolah, c) mengikutsertakan peserta didik dalam event-event atau
lomba-lomba.
2. Tugas dan Tanggungjawab sebagai inovator dalam peningkatan kedisiplinan
peserta didik di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan Liliay Kabupaten Buru ialah
ketika

menjadi

kepala

sekolah

dalam

menjalankan

tugas

dan

tanggungjawabnya, kepala sekolah menjalankan tugasnya sesuai dengan
aturan yang ada, kepala sekolah juga bertanggungjawab terhadap bawahannya.
3. Faktor pendukung dan penghambat peran kepala sekolah sebagai inovator
dalam peningkatan kedisiplinan peserta didik di SMP Negeri 22 Buru
Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru dalam menjalankan perannya sebagai
inovator. Faktor pendukung kepala sekolah dalam menetapkan aturan sekolah
dalam mendisiplinkan sikap peserta didik terhadap aturan sekolah adalah:a)
dibantu oleh wakasek kesiswaan, b) dibantu oleh wakasek kurikulum.
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B. Saran
Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah:
1) Kepala sekolah SMP Negeri 22 Buru.
Kepala sekolah bukan hanya memimpin sebuah lembaga sekolah, tetapi,
bagaimana ia mampu melakukan pembaharuan serta perubahan yang
dilakukannya untuk memajukan sekolah yang dipimpinnya, selain melakukan
pembaharuan atau perubahan terhadap lembaga sekolah, kepala sekolah juga
melakukan pembaharuan atau perubahan terhadap sikap peserta didik dan
guru-guru serta dapat membangkitkan kemampuan serta bakat yang dimiliki
oleh peserta didik.
2) Kepada Wakasek kesiswaan dan Wakasek kurikulum.
Selain menjadi wakasek kesiswaan dan wakasek kurikulum dalam membantu
kepala sekolah menjalankan perannya dalam menetapkan aturan sekolah.
Wakasek kesiswaan dan wakasek kurikulum, juga membantu dan mendidik
peserta didik dalam mentaati peraturan yang ada di sekolah serta
menumbuhkan kemampuan dan bakat yang ada di dalam diri peserta didik,
selain itu tugas wakasek kesiswaan dan wakasek kurikulum tetap mematuhi
aturan sekolah serta patuh terhadap perintah kepala sekolah sebagai seorang
atasan yang memimpin sekolah.
3) Kepada peserta didik.
Untuk peserta didik lebih giat lagi dalam mengembangkan bakat dan
kemampuannya, serta dapat mengubah sikapnya dalam mentaati setiap arahan

yang diberikan oleh kepala sekolah dan guru-guru, dan lebih disiplin dan
patuh terhadap peraturan sekolah.
4) Penelitian lanjutan.
Diharapkan untuk penelitian lanjutan agar penelitian ini dijadikan referensi
untuk dikembangkan lagi terutama dalam peran yang dilakukan oleh kepala
sekolah sebagai inovator dalam peningkatan kedisiplinan peserta didik.
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Lampiran I
HASIL OBSERVASI
Tanggal 15 April 2019
No

FokusPengamatan

PemunculanH Keterangan
asil
Pengamatan
Ya

tidak

1

Mengamati kegiatan yang
dilakukan oleh kepala
sekolah dalam menetapkan
aturan sekolah



2

Sikap peserta didik dalam
mentaati aturan sekolah



Keadaan
atau kondisi
sekolah setelah dilakukan
perubahan terhadap aturan
sekolah
sudah mulia
terlihat membaik setelah
kepala
sekolah
menetapkan aturan sekolah
yang berkaitan dengan
waktu datang kesekolah,
kini telah dilakukan dan
dilkasanakan oleh guruguru dan peserta didik
serta perangkat sekolah
lainya.
Karena
Sebelumnya
peraturan
yang di buat diabaikan dan
tidak di hiraukan oleh
guru-guru , peserta didik
dan perangkat lainya.
Maka
dengan
pembaharuan
yang
dilakukan oleh kepala
sekolah dalam menetapkan
aturan. Maka semunya
sudah
berjalan
dan
dilaksanakan dan apabila
kedapatan ada guru-guru,
peserta
didik
yang
melanggar atau tidak patuh
terhadap aturan sekolah
maka
akan
diberikan
sanksi.
Setelah di terapakan aturan
sekolah terhadap waktu
datang kesekolah pada

3

Pembinaan yang dilakukan
oleh
kepala
sekolah
wakasek kesiswan dalam
memberikan arahan dan
bimbingan rerhadap sikap
peserta didik.



pukul 07.00 WIT. Peserta
didik mulai terlihat dan
berdatangan
kesekolah
satu persatu, sesuai dengan
waktu yang sudah di
tentukan, kadang ada
peserta didik yang datang
pada pukul 08.45 WIT.
Karena
meraka
takut
terlambat dan takut di
berikan
sanksi
atau
hukuman dari guru piket.
Setelah itu, peserta didik
di
ahrakan
untuk
mengikuti apel pagi dan
mereka di berikan arahan
oleh guru piket, dan
selesai
medengarkan
arahan dari guru piket
peserta didik di suruh
untuk masuk kedalam
kelas masing-msing sambil
menunggu guru mapel
Yang
memberikan
pelajaran.
Jika ada peserta didik
yanng datang terlambat
kesekolah, atau keluar
tampa izin dan guru
piket,maka
wakasek
kesiwaan
mengambil
kebijakan
untu
memberikan peserta didik
arahan serta nasehat dalam
membentuk sikap pserta
didik dalam mentaati
aturan sekolah. Dan jika
dan yang dan datang
terlambat dan melakukan
pelanggarn kembali maka
akan di berikan sanki atau
hukuman kepada meraka
yang
melakukan
pelanggaran. Jika masih
melakukan
pelanggaran
maka akan di berikan

kepada kepala sekolah jika
wakasek tidak bisa untuk
mengatasi sikap peserta
didik, dan kepala sekolah
mengambil
kebijakan
terhadap sikap peserta
didik
yang
selalu
melakukan
pelanggaran
terhadap aturan sekolah

Lampiran II
Pedoman Wawancara
Peran Kepala Sekolah Sebagai Inovator Dalam Peningkatan Kedisiplinan
Peserta Didik Di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru
Informan

:Zainudin Fakoubun, S.Pd.

Jabatan

: Kepala Sekolah

Hari/Tanggal : Jumat 12 April 2019
Tempat

: Ruang Kepala Sekolah

1. Bagaimana bapak sebagai Kepala Sekolah Menjalankan Perannya Sebagai
Inovator Khususnya Dalam Peningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik di
SMP Negeri 22 Buru ?
2. Bagaimana kepala sekolah menjalankan tugas

dan tanggung jawab

sebagai inovator khususnya dalam peningkatan kedisiplinan peserta didik
?
3. Upaya apa saja yang dilakukan kepsek dalam peningkatan kedisiplinan
peserta didik ?
4. Strategi apa yang dilakukan ketika ada peserta didik yang belum disiplin ?
5. Apa saja faktor pendukung kepala sekolah ketika menjalankan peran nya
sebagi inovator ?
6. Apa saja faktor penhambat kepala sekolah ketika menjalankan perannya
sebagi inovator ?
7. Bagaimana

kepala

sekolah

mengatasi

faktor

penghambat

ketika

menjalankan peran sebagi inovator ?
8. Bagaimana kepala sekolah meningkatkan perannya sebagai inovator ?

9. Seperti apa bentuk penghargaan kepala sekolah kepada peserta didik yang
disiplin ?

Pedoman Wawancara
Peran Kepala Sekolah Sebagai Inovator Dalam Peningkatan Kedisiplinan
Peserta Didik Di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru
Informan

: Nasmawati Hayoto

Jabatan

: Wakasek Bidang Kesiswaan

Hari/tanggal

: Sabtu 13 April 2019

Tempat

: Tempat santai depan kantor

1. Menurut ibu apakah kepala sekolah sudah menjalankan perannya sebagai
inovator dalam peningkatan kedisiplinan peserta didik di SMP Negeri 22
Buru ?
2. Menurut ibu apakah kepala sekolah sudah menjalankan tugas dan
tanggungjawab sebagai inovator dalam peningkatan kedisiplinan peserta
didik ?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh kepala sekolah

untuk peningkatan

kedisiplinan peserta didik ?
4. Perubahan-perubahan apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika
menjalankan perannya sebagai inovator dalam peningkatan kedisiplinan
peserta didik
5. Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika melakukan pembaharuan
untuk menetapkan aturan sekolah khusunya dalam peningktan kedisiplinan
peserta didik?

Pedoman Wawancara
Peran Kepala Sekolah Sebagai Inovator Dalam Peningkatan Kedisiplinan
Peserta Didik Di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru
Informan

: Patima Rolobssy

Jabatan

: Kaur Kurikulum

Hari/Tanggal : Sabtu 13 April 2019
Tempat

: Rumah Kediaman Ibu Patima Rolobessy

1. Menurut ibu apakah kepala sekolah sudah menjalankan perannya sebagai
inovator dalam peningkatan kedisiplinan peserta didik di SMP Negeri 22
Buru ?
2. Menurut ibu apakah kepala sekolah sudah menjalankan tugas dan
tanggungjawab sebagai inovator dalam peningkatan kedisiplinan peserta
didik ?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh kepala sekolah

untuk peningkatan

kedisiplinan peserta didik ?
4. Perubahan-perubahan apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika
menjalankan perannya sebagai inovator dalam peningkatan kedisiplinan
peserta didik
5. Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ketikan melakukan pembaharuan
untuk

menetapkan

aturan

kedisiplinan peserta didik?

sekolah

khususnya

dalam

peningktan

Pedoman wawancara
Peran Kepala Sekolah Sebagai Inovator Dalam Peningkatan Kedisiplinan
Peserta Didik Di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru
Informan

: Ode Tiara Omohenda

Jabatan

: Peserta Didik

Hari/Tanggal : Senin 30 April 2019
Tempat

: Ruang Kelas

1. Menurut adik, apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah dalam
peningkatan kedisiplinan bagi peserta didik ?
2. Apakah kepala sekolah juga berinteraksi dengan peserta didik dalam
peningkatan kedisiplinan?
3. Bagaimana menurut adik tentang kinerja kepala sekolah mengenai
kedisiplinan ?
4. Apakah kepala sekolah selalu aktif dalam tugas dan tanggungjawabnya
dalam peningkatan kedisiplinan ?
5. Jika terdapat peserta didik yang tidak disiplin terhadap aturan sekolah
apakah kepala sekolah bersama guru menindak atau memberi sanksi
kepada peserta didik yang tidak disiplin ?
6. Seperti apa hukuman yang diberikan kepala sekolah kepada peserta didik
yang tidak displin ?

Pedoman Wawancara
Peran Kepala Sekolah Sebagai Inovator Dalam Peningkatan Kedisiplinan
Peserta Didik Di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru
Informan

: Elma Putri

Jabatan

: Peserta Didik

Hari/Tanggal : Senin 30 April 2019
Tempat

: Ruang kelas

1. Menurut adik, apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah dalam
peningkatan kedisiplinan bagi peserta didik ?
2. Apakah kepala sekolah juga berinteraksi dengan peserta didik dalam
peningkatan kedisiplinan?
3. Bagaimana menurut adik tentang kinerja kepala sekolah mengenai
kedisiplinan ?
4. Apakah kepala sekolah selalu aktif dalam tugas dan tanggungjawabnya
dalam peningkatan kedisiplinan ?
5. Jika terdapat peserta didik yang tidak disiplin terhadap aturan sekolah
apakah kepala sekolah bersama guru menindak atau memberi sanksi
kepada peserta didik yang tidak disiplin ?
6. Seperti apa hukuman yang diberikan kepala sekolah kepada peserta didik
yang tidak displin ?

Lampiran III
Transkrip Wawancara
Nama

: Zainudin Fakoubun, S.Pd.

Jabatan

: Kepala Sekolah

Hari/Tanggal : Jumat 12 April 2018
Tempat

: Ruang Kepala Sekolah

Peneliti

: Bagaimana kepala sekolah menjalankan peran sebagai inovator
khususnya dalam peningkatan kedisiplinan peserta didik di SMP
Negeri 22 Buru ?

Informan

: Kepala sekolah dalam rangka menjalankan tugas sebagai inovator
dalam rangka

memberikan roda pendidikan dalam

dunia

pendidikan khususnya SMP Negeri 22 Buru, roda yang pertama
dijalankan itu ialah berdasarkan inovator kepala sekolah dibantu
oleh wakil kepala sekolah dan semua guru-guru, fungsi kepala
sekolah yaitu ialah mengontrol bagaimana caranya agar siswa ini
bisa berhasil dalam event-event

yang bisa kita bawah sampai

kepada luar, selain pada secara informal non formal juga kita harus
laksanakan dalam sisi ini. Kepala sekolah dalam roda pendidikan
itu menjalankan tugasnya itu salah satu diantaranya siswa kita
bekali

dengan

pendidikan,

pendidikan

yang

berkarakter,

pendidikan karakter itu mungkin kita munculkan yang pertama
ialah harus guru, guru kita harus kita bekali dan kita kirim mereka
ke tempat LPMP untuk di bina di godok selama beberapa minggu

di LPMP Ambon itu terjadi pada k 13 jadi kita disini terdapat 2
kurikulum k 13 dan KTSP setelah k 13 selesai guru kembali
kesekolah kita bagi sesuai dengan kemampuan mereka, ah
terutama roda pendidikan ini harus berhasil itu paling utama sekali
ialah guru yang membidangi bidang kesiswaan ini paling penting
sekali jadi, bidang kesiswaan itu sebagai tolak ukur untuk bisa
menerangkan bagaimana cara siswa itu akan berhasil seperti itu
Peneliti

: Bagaimana kepala sekolah menjalankan tugas dan tanggungjawab
sebagai inovator khususnya dalam peningkatan kedisiplinan
peserta didik ?

Informan

: Yang jelas secara inovator,

kita disini berada dalam posisi

tatakrama ada aturan yang bisa mengikat peserta didik itu sendiri.
Langkah-langkah yang mengikat pada siswa itu sendiri sehingga
siswa tidak boleh keluar pada rel-rel itu langkah-langkah atau tata
tertib yang kita jalankan kepada peserta didik salah satu
diantaranya misalnya di kelas tidak masuk alasanya apa, sakit, izin
atau apa kita pun harus tau,jadi untuk mengarah kepada posisi
disiplin kita masuk pada jam 07,00 kemudian kita keluar pada jam
12,30 bagi yang memiliki KTSP sedangkan K 13 mereka pulang
pada jam 01,00 seperti itu.
Peneliti

: Upaya atau program apa saja yang dilakukan kepala sekolah
dalam peningkatan kedisiplinan peserta didik ?

Informan

: Ia tentu, melaksakan roda pendidikan kepala sekolah mempunyai
peranan kepala sekolah mempunyai imece, ada banyak hal-hal
atau gambaran yang perlu kepala sekolah berikan kepada siswa
agar berhasil, salah satu

diantaranya ialah memeilah, memilih

sesuai dengan bakat-bakat siswa. supaya siswa kedepan tidak lagi,
tidak lagi misalnya masuk ke SMA/SMK itu salah sasaran. Itu
dengan adanya siswa seperti itu kita bisa mengarahkan yang
bersangkutan terutama masuk ke SMA/SMK seperti itu jadi imece
yang kita jalankan itu ialah siswa dalam mendidik kita sudah bisa
tau tentang bakat dan kemampuan siwa masing-masing seperti itu
Peneliti

: Strategi apa yang dilakukan kepala sekolah ketika menjalankan
perenya sebagai inovator ?

Informan

: Tentu, kita disini itu berada dalam langkah-langkah yang ada
dalam aturan sekolah itu terikat dengan aturan-aturan yang pertama
yang sudah saya sampaikan bahwa peserta didik masuk jam 07,00
ketika ada peserta didik yang tidak masuk atau mereka bolos atau
tidak hadir karena apa misalnya, katakan bolos, sakit, alpa. maka
kita berikan itu berdasarkan teguran yang pertama, teguran itu
datang dari wali kelas. Wali kelas panggil juga harus ada data dan
panggilang pertama tidak bisa, panggilan kedua juga tidak bisa dan
panggilan ketiga baru dia di serahkan ke BK dan karena BK saya
sendiri dan juga saya sebagai kepala sekolah dan tidak mungkin
saya menjalankan itu langsung di serahkan atau diberikan kepada

kesiswaan, kemudian kesiswaan memonitori dan kemudian
kesiswaan menata sampai peserta didik yang bersangkutan tidak
bisa lagi maka disampaikan kepada kepala sekolah ambil, dan kita
buat salah satu forum rapat untuk menentukan sikap peserta didik
yang seperti ini misalnya karena pelanggaran kedisiplinan itu yang
biasa saja, maka kita atur juga dengan yang biasa tetapi, kalau
tingkatannya sudah berat maka, tidak sekolah misalnya karena
merokok dan tidak sekolah karena membuahat hal yanmg tidak
sesuai dengan aturan sekolah. Maka orang tua kta panggil kita
panggil kita berikan teguran pertama tidak bisa teguran kedua tidak
bisa dan teguran ketiga kita kembalikan kepada orang tua.
Peneliti

: Apa saja faktor pendukung kepala sekolah ketika menjalanka
perannya sebagai inovator ?

Infoman

: Tentu, pendukung dari kepala sekolah itu banyak faktornya untuk
menunjan kepala sekolah untuk meminece dan sebagai seorang
pimpinan lembaga pendidikan di sebuah sekolah itu semua harus
didukung oleh semua faktor. Faktor dari dalam mislanya secara
internal kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah dan
wakil kepala sekolah menkoordinir semua kegiatannya, secara
umum kemudian di bantu oleh kaur, kaur kurikulum tugasnya ialah
untuk membantu dalamk proses belajar mengajar bagaimana
caranya kemudian, di bantu oleh kesiswaan, kesiswaan yang
melihat dan sebagainya kemudian di bantu oleh pembinaan osis

dan perangkat sampai kebawah itu ialah penjaga sekolah itu semua
peranan yang membantu kepala sekolah dalam menjalankan peran
dalam dunia pendidikan di sekolah
Peneliti

: Apa saja faktor penghambat kepala sekolah ketika menjalankan
peran sebagai inovator ?

Informan

: Tentu, didalam sebuah lembaga pendidikan, lembaga apa saja
tetap ada penghambatnya yang paling besar adalah masalah
ketahanannya wiyatamandalanya, tentu kita ditempat ini. Kerena
posisi sekolah berada dibelakang kemudian masalah ketahananya
yaitu pagarnya juga belum aman dan sebagainya dan sehingga kita
mau buat aturan itu terpaku dengan hal-hal yang seperti itu tidak
bisa karena faktor keamanannya yang paling besar ketika kita buat
aturan terbawah dengan masalah keamanan wiyatamandala itu
merupakan pengambat kepala sekolah meminege pendidikan
ditempat itu

Peneliti

: Bagaimana kepala sekolah mengatasi faktor-faktor penghambat
ketika menjalankan peran sebagai inovator ?

Informan

: Ah, tentu memberikan bagaimana, jadi dengan adanya
penghambat tadi tidak mungkin kepala sekolah tinggal diam saja,
kepala sekolah juga membangun kebersamaan dengan komite
membangun

kebersamaan

dengan

masyarakat

membangun

kebersamaan dengan pemerintah, insyah Allah nantinya untuk
menjawab hal ini kita disini mungkin bisa insyah allah dalam

pertengahan tahun ini sudah ada bantuan dari pemerintah untuk
pengamanan sekolah ini dalam posisi pagar hal ini jadi, kepala
sekolah dia mencari jalan sampai insyah Allah ini sudah aman
maka sudah amanalah sekolah ini dalam posisi apa saja
Peneliti

: Bagaimana kepala sekolah meningkatkan perannya sebagai
inovator ?

Informan

: Tentu dalam posisi segala sesuatu kita jalankan, kepala sekolah
dalam posisi menjalankan tugasnya perananya untuk memberikan
posisi di dalam kepala sekolah juga sendirinya selain ingin
membangun kebersamaan teman kepala sekolah yang lain mencari
posisi mereka mempunyai kelebihan yang ada dalam mereka itu
kita bawahkan ke tempat ini saja untuk bisa bagimana caranya lalu
kita bisa mengamankan jadi yang ingin di bangun oleh oleh kepala
sekolah adalah membangun kebersamaan.

Peneliti

: Seperti apa bentuk penghargaan kepala sekolah kepada peserta
didik yang disiplin ?

Informan

: Tentu. Ah, seseorang yang apabila di dalam rangka tugasnya apa
saja itu perlu di berikan penghargaan dan di berikan perhatian
sehingga yang bersangkutan juga merasa memiliki seperti itu, ah,
kita disini dalam rangka memberikan posisi peserta didik yang
memberikan posisi peserta didik yang mendapatkan peringkat yang
pertama kita kerja sama dengan desa dalam rangka mengamankan
dana desa itu, setiap tahun itu membantu memberikan kepada

peserta didik juara 1,2, dan 3 itu sebagai purisinan kemudian yang
di sekolah sendiri itu sebagai purisinan kemudian yang di sekolah
sendiri juga kita memberikan penghargaan ialah karena mereka
pada posisi yang kita pangil dan memberikan motivasi memberikan
gambaran karena kenapa kerana yang jelasnya bahwa sekolah kita
ini peserta didiknya kecil-kecil itu yang kita berikan penghargaan
itu ialah sebatas apa adanya saja seperti itu.

Transkrip Wawancara
Nama
: Nasmawati Hayoto
Jabatan
: Wakasek Bidak Kesiwaan
Hari/ Tanggal
: Sabtu 13 april 2019
Tempat
: Tempat Santai Depan Kantor
Peneliti
: Menurut ibu apakah kepala sekolah sudah menjalankan peran
sebagai sebagai inovator dalam peningkatan kedisiplinan peserta
didik ?
Inforaman

: Ketika kepala sekolah menjalankan perannya sebagai inovator
dalam rangka melakukan pembaharuan atau perubahan di SMP
Negeri 22 Buru ialah hal pertama yang dilakukan oleh kepala
sekolah ialah menetapkan peraturan sekolah, ia kenapa sampai hal
pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah menetapkan
aturan-aturan sekolah, karena sebelumnya sekolah SMP Negeri 22
Buru tidak di pimpin oleh kepala sekolah karena kepala sekolah
sebelumnya mengalami kecelakaan hingga sekolah ini tidak ada
yang memimpinya. Maka dengan berjalanya waktu kepala sekolah
pak Zainudin Fakoubun S.Pd yang memimpin SMP Negeri 22
Buru dan pak Zainudin melihat kondisi sekolah pada saat itu tidak
stabil karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang di
lakukan oleh peserta didik dan guru-guru, maka melihat kondisi
sekolah seperti itu maka kepala sekolah melakukan perubahan
dengan menetapkan aturan-aturan sekolah.

Peneliti

: Menurut ibu apakah kepala sekolah sudah menjalankan tugas dan
tanggungjawab sebagai inovator dalam peningkatan kedisiplinan
peserta didik ?

Informan

: Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala
sekolah ialah seperti yang ibu bilang, bahwa tugas yang sudah di
jalankan oleh kepala sekolah sudah cukup baik, kenapa sampai ibu
bilang

sudah cukup

baik,

kerana ketika

kepala

sekolah

menjalankan tugas dan tangghungjawabnya sebagai seorang kepala
sekolah dalam memimpin sebuah sekolah, kepala sekolah
menjalankannya sesuai dengan arturan yang berlaku. Selain itu
kepala sekolah juga bertanggungjawab terhadap bawahanya
Peneliti

: Upaya apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam
peningkatan kedisiplinan peserta didik ?

Imforman

: Upaya atau mutu yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk ke
depan bagaimana cara supaya peserta didik disiplin, yaitu harus
keras dengan cara keras bakan berarti dengan cara pukulan atau
apa tapi, kepala sekolah berikan dengan memberikan arahan atau
nasehat serta satu gambaran menceritai seseorang supaya ke depan
dia bisa maju lagi seperti teman-teman yang lain.

Peneliti

: Perubahan-perubahan apa saja yang di lakukan oleh kepala
sekolah ketika menjalankan perannya sebagai inovator dalam
peningkatan kedisiplinan peserta didik ?

Informan

: Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kepala sekolah ialah,
kepala sekolah menetapkan aturan sekolah, selain menetapkan
aturan sekolah kepala sekolah juga memberikan arahan kepada
peserta didik dalam rangkah dapat mengubah sikap peserta didik

yang tadinya tidak disiplin, secara perlahan bisa disiplin terhadap
aturan sekolah, selain arahan yang diberikan kepada peserta didik,
kepala sekolah jug memberikan perintah kepada ibu selaku
wakasek kesiwaan untuk membantuk menagani masalah peserta
didik yang tidak disiplin terhadap aturan sekolah dan ketika ibu
tidak bisa menegani peserta didik yang tidak disiplin maka ibu
kembalikan kepada kepala sekolah untuk mengambil kebijakan
kepada peserta didik yang tidak disiplin
Peneliti

:Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika melakukan
pembaharuan untuk menetapkan aturan sekolah khusunya dalam
peningktan kedisiplinan peserta didik?

Informan

: Ah, hal pertama yang di lakukan oleh kepala sekolah ialah.
sebelumya sekolah ini di pimpin oleh kepala sekolah pak wan,
tetapi setelah pak wan mengalami kecelakaan sekolah ini tidak ada
kepala sekolahnya, dan setela itu pak zainudin fakoubun lah yang
menjadi kepala sekolah SMP Negeri 22 Buru, dan begiitu pak
Zainudin melihat kondis atau sistuasi yang terjadi di sekolah ini
maka, hal yang pertama dilakukan oleh kepala sekolah ialah
memberlakukan atau menetapkan kembali aturan sekolah, tetapi
sebelum ditetapkan peraturan sekolah kepala sekolah melakukan
rapat dengan guru-guru guna menetapkan aturan sekolah agar
sekolah kembali baik dan kondusif. Maka diputusakan peraturan
sekolah yang berkaitan dengan waktu datang kesekolah yaitu pada
pukul 07.00 WIT sampai waktu pulang sekolah pada poukul 13.00
WIT.

Transkrip Wawancara
Nama
: Patima Rolobssy
Jabatan
: Wakasek Kurikulum
Hari/ Tanggal
: Sabtu 13 April 2019
Tempat
: Rumah kediaman ibu patima rolobessy
Peneliti
: Menurut ibu apakah kepala sekolah sudah menjalankan peran
sebagai sebagai inovator dalam peningkatan kedisiplinan peserta
didik ?
Inforaman

: Ketika kepala sekolah menjalankan perannya sebagai inovator
dalam rangka melakukan pembaharuan atau perubahan di SMP
Negeri 22 Buru. Ketika kepala sekolah melakukan perubahan ialah
hal pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah ialah menetapkan
peraturan sekolah, ia kenapa sampai hal pertama yang dilakukan
oleh kepala sekolah adalah menetapkan aturan-aturan, karena
banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh
peserta didik dan guru-guru, maka melihat kondisi sekolah seperti
itu

kepala sekolah melakukan perubahan dengan menetapkan

aturan-aturan sekolah.
peneliti

: Menurut ibu apakah kepala sekolah sudah menjalankan tugas dan
tanggungjawab sebagai inovatordalam peningkatan kedisiplinan
peserta didik ?

Informan

: Ketika kepala sekolah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya
sebagi seorang pemimpin, ia menjalankan sudah seseuai dengan
aturan, selain itu kepala sekolah juga sering turung langsung ketika
melihat peserta didik yang tidak disiplin dalam berpakaian, selain
itu kepala sekolah itu kepala sekolah juga mengkoordinir langsung

kepada kami guru-guru untuk mengotor peserta didik yang tidak
disiplin atau melakukan pelanggaran terhadap aturan sekolah,
Peneliti

: Upaya apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam
peningkatan kedisiplinan peserta didik ?

Imforman

: Upaya atau yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk bagaimana
cara supaya peserta didik disiplin, yaitu kepala sekolah harus
memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada peserrta
didik agar peserta didik bisa berubah dalam segi tingkah laku untuk
kedepanya peserta didik bisa lebih baik dalam mentaati aturan
sekolah

Peneliti

: Perubahan-perubahan apa saja yang di lakukan oleh kepala
sekolah ketika menjalankan perannya sebagai inovator dalam
peningkatan kedisiplinan peserta didik ?

Informan

: Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kepala sekolah ialah,
kepala sekolah menetapkan aturan sekolah, selain menetapkan
aturan sekolah kepala sekolah juga memberikan arahan kepada
peserta didik dalam rangkah dapat mengubah sikap peserta didik
yang tadinya tidak disiplin, secarah perlahan bisa disiplin terhadap
aturan sekolah, selain arahan yang di berikan kepada peserta didik,

Peneliti

:Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ketikan melakukan
pembaharuan untuk menetapkan aturan sekolah khusunya dalam
peningktan kedisiplinan peserta didik?

Informan

: Ah, hal pertama yang di lakukan oleh kepala sekolah ialah
memberlakukan atau menetapkan kembali aturan sekolah, tetapi
sebelum di terpakan peraturan sekolah kepala sekolah melakukan
rapat dengan guru-guru guna menetapkan aturan sekolah agar
sekolah kembali baik dan kondusif. Maka di putusakan peraturan
sekolah yang berkaitan dengan waktu datang ke sekolah yaitu pada
pukul 07.00 WIT smapai waktu pulang sekolah pada poukul 13.00
WIT.

Transkrip Wawancara
Peran Kepala Sekolah Sebagai Inovator Dalam Peningkatan Kedisiplinan
Peserta Didik Di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru
Informan

: Ode Tiara Omohenda

Jabatan

: Peserta Didik

Hari/Tanggal : Jumat 12 April 2019
Tempat

: Ruang Kelas VIII/A

Peneliti

: Menurut adik, apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah
dalam peningkatan kedisiplinan bagi peserta didik ?

Informan

: Hal pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah ialah, kepala
sekolah membuat aturan tata tertib, misalnya waktu/ jam datang
kesekolah pada pukul 07. 00 WIT. Selain itu kepala sekolah
memberikan arahan kepada kami peserta didik. Agar kita patuh
terhadap aturan yang sudah di buat di sekolah. Dan jika ada yang
melakukan pelanggarn terhadap peraturan sekolah maka di akan di
berikan sanksi.

Peneliti

: Apakah kepala sekolah juga berinteraksi dengan peserta didik
dalam peningkatan kedisiplinan?

Informan

: Kepala sekolah selalu berinteraksi dengan kami, jika kepala
sekolah ada waktu luang, maka. Kepala sekolah memberikan kita
arahan dan bimbingan jika kepala sekolah melihat ada peserta
didik yang kedapatan bolos sekolah. Maka kepala sekolah akan
mengambil dan menindak tegas terhadap peserta didik yang bolos.

Peneliti

: Bagaimana menurut adik tentang kinerja kepala sekolah
mengenai kedisiplinan peserta didik ?

Informan

: Menurut saya, kinerja kepala sekolah sangat cukup baik apalagi
masalah kedisiplinan peserta didik. Karena sesuai dengan aturan
yang dibuat oleh kepala sekolah, maka harus di ikuti dan di taati
oleh guru-guru dan peserta didik. dan jika tidak ditaati maka akan
diberikan sanksi dari kepala sekolah.

Peneliti

:

Apakah kepala sekolah selalu aktif dalam tugas dan

tanggungjawab dalam peningktan kedisiplinan peserta didik ?
Informan

: Menurut saya, kepala sekolah cukup aktif terhadap tugas dan
tanggungjawabnya sebagai seorang pimpinan dalam hal mengola
sekolah ini lebih ke arah yang lebih baik serta menetapkan aturan
sekolah karena dalam membuat aturan sekolah adalah salah satu
tugas dan tanggung jawab kepala sekolah.

Peneliti

: Jika terdapat peserta didik yang tidak disiplin apakah kepala
sekolah bersama guru menindak atau memberi sanksi kepada
peserta didik yang tidak disiplin ?

Informan

: Tentu ada, ketika ada peserta didik ada yang melanggar aturan
sekolah misalnya data terlambat kesekolah, atau bolos pada jam
pelajarn berlangsung. Maka kepala sekolah dan wakasek kesiswaan
aka menindak atau memberikan sanksi kepada peserta didik yang
tidak disiplin terhadap peraturan sekolah.

Peneliti

: Seperti apa hukaman yang di berikan kepala sekolah dan wakasek
kesiswaan terhadap peserta didik yang tidak disiplin ?

Informan

: Hmmm. hukuman yang diberikan oleh kepala sekolah dan
wakasek kesiswaan mislanya, tanda tangan surat perjanjian,
kerjakan tugas-tugas sekolah yang belum dibuat, atau lari kelilng
lapangan sekolah.

Transkrip Wawancara
Peran Kepala Sekolah Sebagai Inovator Dalam Peningkatan Kedisiplinan
Peserta Didik Di SMP Negeri 22 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru
Informan

: Elma Putri

Jabatan

: Peserta Didik

Hari/Tanggal : Jumat 12 April 2019
Tempat

: Ruang Kelas VIII/B

Peneliti

: Menurut adik, apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah
dalam peningkatan kedisiplinan bagi peserta didik ?

Informan

: Dilakukan oleh kepala sekolah ialah, kepala sekolah membuat
aturan tata tertib, misalnya waktu/jam datang ke sekolah pada
pukul 07. 00 WIT. Selain itu kepala sekolah juga membentuk
organisasi sekolah agar dapat membantu mendisiplinkan peserta
didik

Peneliti

: Apakah kepala sekolah juga berinteraksi dengan peserta didik
dalam peningkatan kedisiplinan?

Informan

: Kadang-kadang Kepala sekolah berinteraksi dengan kami, jika
kepala sekolah ada waktu luang,

maka. Kepala sekolah

memberikan kita arahan dan bimbingan jika kepala sekolah melihat
ada peserta didik yang kedapatan bolos sekolah. Maka kepala
sekolah akan mengambil dan menindak tegas terhadap peserta
didik yang bolos.
Peneliti

: Bagaimana menurut adik tentang kinerja kepala sekolah
mengenai kedisiplinan peserta didik ?

Informan

:Kinerja kepala sekolah sangat cukup baik apalagi masalah
kedisiplinan peserta didik. Karena sesuai dengan aturan yang
dibuat oleh kepala sekolah, maka harus di ikuti dan di taati oleh
guru-guru dan peserta didik. Dan jika tidak ditaati maka akan di
berikan sanksi dari kepala sekolah.

Peneliti

:

apakah kepala

sekolah selalu

aktif

dalam tugas

dan

tanggungjawab dalam peningktan kedisiplinan peserta didik ?
Informan

: Menurut saya sih, kepala sekolah cukup aktif terhadap tugas dan
tanggungjawabnya sebagai

kepala sekolah, kereana dalam

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya cukup baik dalam
membangung sekolah ini serta memberikan arahan dan bimbingan
yang baik kepada kami peserta didik.
Peneliti

: Jika terdapat peserta didik yang tidak disiplin apakah kepala
sekolah bersama guru menindak atau memberi sanksi kepada
peserta didik yang tidak disiplin ?

Informan

: Tentu ada, ketika ada peserta didik ada yang melanggar aturan
sekolah misalnya data terlambat kesekolah, atau bolos pada jam
pelajarn berlangsung. Maka kepala sekolah dan wakasek kesiswaan
aka menindak atau memberikan sanksi kepada peserta didik yang
tidak disiplin terhadap peraturan sekolah.

Peneliti

: Seperti apa hukaman yang di berikan kepala sekolah dan wakasek
kesiswaan terhadap peserta didik yang tidak disiplin ?

Informan

: Hukuman yang diberikan oleh kepala sekolah dan wakasek
kesiswaan misalnya, tanda tangan surat perjanjian, kerjakan tugastugas sekolah yang ada.

Lampiran IV
STURUKTUR ORGANISASI
Komite Sekolah

Kepala Sekolah
Zainudin
Fakoubun,S.Pd

Anwar Samudra

Wakil Kepala
Sekolah
Djabar Saniapon,S.Pd

Kepegaw
aian
A.R.T

Wakasek
Kurikulum
Patima
Rolobessy. ST

Wakasek
Kesiswaan
Nasmawati
Hayoto

Mapel
IPA
Matek

Keuanga
n
S.
Fatabaru
a

Kaur Humas
Hamid Bega

Wali Kelas
IPS
Guru
B Inggris

PAI
Tikom

B Indo

Mulok

Olarhga

DLL

PKN

Siswa

Kepala TU
A.R.Tinggap
y

Perleng
kapan
M.Nam
amaruy

Kaur Sarpas
Sufri
Fatabarua

DUKUMENTASI FOTO SEKOLAH SMP NEGERI 22 BURU

Gerbang Sekolah

Ruang kelas VII a,b. VIII, a,

Ruang kelas VIII B, IX a, dan b.

Ruang Perpustakan dan kumputer

Ruang Laboratorium Mipa

Ruang Sirkulasi dan lapangan upacara

Tempat Parkir

Dukumentasi wawancara

Wawancara Dengan Kepala Sekolah Bapak Zainudin Fakoubun.

Wawancara dengan Ibu Nasmawati
Hayoto Wakasek Kesiswaan

wawancara dengan Ibu Patima
Rolobessy Wakasek Kurikulum

Wawancara dengan Peserta Didik

Wawancara dengan Peserta Didik

Ode Tiara Omohenda

Elma Putri

Guru piket menegur peserta didik yang
Terlambat ke sekolah

Wakasek kesiswaan menegur peserta
didik yang tidak disiplin dalam
berpakaian

Peserta Didik Yang Tidak Disiplin Dalam
Berpakaian

Peserta Didik Yang Disiplin Dalam
Berpakaian

Tata-tertib berpakaian bagi peserta didik Pesertadidik datang ke sekolah pada
yang disiplin dan tidak disiplin
07.00 WIT dan menunggu waktu Apel

Rapat kepala sekolah dan guru-guru
Untuk menetapkan aturan sekolah

Peserta Didik di arahkan ke kantor untuk
mnendapatkan arahan dari kepala sekolah

Wakasek Kesiswaan mengontrol
Peserta didik di dalam kelas

Kepala Sekolah memberikan nasehat
dan bimbingan kepada peserta didik di
dalam kelas

Wakasek Kurikulum mengontrol peserta didik saat mengikuti proses belajar
mengajar di dalam kelas

Kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh Peserta Didik
SMP Negeri 22 Buru

Pemasangan tenda pada kegiatan kemping Akbar pramuka yang dilaksanakan di
desa lamahan Kecamatan Waplau

Kegiatan pasukan Baris- berbaris yang diikuti oleh peserta didik pada acara ulang
tahun kabupaten Buru

