
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu persoalan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa kita 

adalah persoalan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi 

guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan, dan meningkatkan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, 

Indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. 

Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu 

pendidikan yang mencakup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya 

masih memprihatinkan. 

Berdasarkan masalah di atas, maka berbagai pihak mempertayakan apa 

yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita? Dan berbagai pengamat 

dan analisis, ada berbagai faktor yang menyebabkan mutu pendidikan kita 

mengalami peningkatan secara merata (Anonim, 2001: 3). Pertama, kebijakan 

dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan 

educational production function atau input-output analisis yang tidak 

dilaksanakan secara konsekwen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga 

pendididjkan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua 

input yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga akan 
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menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap input 

pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan 

perbaikan sarana prasarana perbaikan lainnya dipenuhi, maka mutu 

pendidikan (output) secara otomatis akan terjadi. Kedua, penyelenggaraan 

pendidikan nasional dilakukan secara birokratissentralistik, sehingga 

meningkat sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan yang tergantung pada 

keputusan birokrasi-birokrasi. Kadang-kadang birokrasi itu sangat panjang 

dan kebijakannya tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Maka akses 

dari birokrasi panjang dan sentralisasi itu, sekolah menjadi tidak mandiri, 

kurangya kreatifitas dan motivasi.  

Ketiga, minimnya peranan masyarakat khususnya orang tua sisiwa 

dalam penyelenggaraan pendidikan, pratisipasi orang tua selama ini dengan 

sebatas pendukung dana, tapi tidak dilibatkan dalam proses pendidikan seperti 

mengambil keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas, sehingga 

sekolah tidak memiliki beban dan tanggung jawab hasil pelaksanaan 

pendidikan kepada masyarakat/orang tua sebagai stake holder yang 

berkepentingan dengan pendidikan. Keempat, krisis kepemimpinan, dimana 

kepala sekolah yang cenderung tidak demokratis, sistem topdown policy baik 

dari kepala sekolah terhadap guru atau birokrasi diatas kepala sekolah 

terhadap sekolah 

Krisis kepemimpinan ini akan mempengaruhi kesuksesan pendidkan 

disekolah. Dengan adanya kebijakan mengenai manajemen berbasis sekolah 

maka figur kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sekolah. 



 3 

Sebagaimana dikemukakan oleh Nurkolis setidaknya ada empat alasan kenapa 

diperlukan figur pemimpin, yaitu; 1) banyak orang memerlukan figure 

pemimpin, 2) dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili 

kelompoknya, 3) sebagai tempat pengambilalihan resiko bila terjadi tekanan 

terhadap kelomponya, dan 4) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan. 

Dalam Manajemen berbasis sekolah dimana memberikan keleluasaan kepada 

sekolah untuk mengelola potensi yang dimiliki dengan melibatkan semua 

unsur stakeholder untuk mencapai peningkatan kualitas sekolah tersebut. 

Karena sekolah memiliki kewenangan yang sangat luas itu maka kehadiran 

figur pemimpin menjadi sangat penting (Tanjung, 2009: 4).  

Agar desentralisasi dan otonomi pendidikan dapat berhasil dengan 

baik, kepemimpinan kepala sekolah perlu diberdayakan. Pemberdayaan yang 

dimaksud adalah peningkatan kemampuan secara fungsional, sehingga kepala 

sekolah mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang dan tujuannya. 

Kepala Sekolah harus bertindak sebagai manajer dan pemimpin yang efektif. 

Sebagai manajer ia harus mampu mengelola agar semua potensi sekolah dapat 

berfungsi secara optimal. Hal ini dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah jika 

didalam menjalankan tugas sebagai manajer mampu melakukan 5 macam 

kegiatan pokok seorang manajer yaitu : 1) perencanaan / planning, 2) 

Pengorganisasian / organizing, 3) pelaksanaan / actuating, 4) penganggaran / 

budgeting dan 5) kontrol / controlling. Hadari (dalam Surip, 2005: 5) , serta 

sebagai kepala sekolah harus mampu melakukan fungsi manajemen dengan 
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baik yang meliputi ; (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengarahan, 

dan (4) pengawasan Suyanto (dalam Surip, 2005: 5). 

Purwanto (2006: 48) mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai cara 

atau teknik seseorang dalam menjalankan suatu kepemimpinan. Dari segi 

kepemimpinan, seorang kepala sekolah perlu mengadopsi gaya kepemimpinan 

transformasional, agar semua potensi yang ada di sekolah dapat berfungsi 

secara optimal. Kepemimpinan transformasional dapat didefinisikan sebagai 

gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemberian kesempatan dan atau 

mendorong semua unsur yang ada dalam sekolah untuk bekerja atas dasar 

sistem nilai (values system) yang luhur, sehingga semua unsur yang ada di 

sekolah seperti guru, siswa, pegawai serta orang tua dan masyarakat bersedia 

tanpa paksaan untuk ikut berpartisipasi secara optimal dalam mencapai tujuan 

ideal sekolah Suyanto (dalam Surip, 2005: 6). Kepemimpinan 

transformasional menurut Bass (1985) dalam Yulius Suryo Pidekso dan Th. 

Agung M., dikenalkan karena adanya kepemimpinan transaksional yaitu 

kepemimpinan yang memelihara atau melanjutkan status quo. Kepemimpinan 

transformasional didefinisikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan suatu 

proses pertukaran (exchange process) di mana para pengikut mendapat 

imbalan yang segera dan nyata untuk melakukan perintah-perintah pemimpin.  

Menurut Locke dalam Yulius suryo pidekso dan Th. Agung M. 

kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang dipertentangkan 

dengan kepemimpinan yang memelihara status quo, sehingga kepemimpinan 

transformasional itu yang sungguh-sungguh diartikan sebagai kepemimpinan 
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yang sejati karena kepemimpinan ini sungguh bekerja menuju sasaran pada 

tindakan mengarah organisasi kepada tujuan yang tidak pernah diraih 

sebelumnya. Para pemimpin secara riil mampu mengarahkan organisasi 

menuju arah baru. 

Menurut Luthens dalam Suyanto (dalam Surip, 2005: 7) ciri-ciri 

seorang yang telah berhasil menerapkan gaya kepemimpinan transformasional 

adalah : (1) mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan,/pembaharuan 

(2) memiliki sifat pemberani, (3) mempercayai orang lain, (4) bertindak atas 

dasar kepentingan sistem nilai dan bukan atas dasar kepentingan individu atau 

atas dasar kepentingan dan usaha kroninya, (5) meningkatkan kemampuannya 

secara terus menerus, (6) memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi 

yang rumit, tidak jelas dan tidak menentu serta (7) memiliki visi ke depan.  

Kepala Sekolah yang memiliki kepemimpinan partisipatif – 

transformasional ia memiliki kecenderungan untuk menghargai ide-ide baru, 

cara-cara baru, praktik-praktik baru dalam proses belajar mengajar di 

sekolahnya dan dengan demikian sangat senang jika guru melakukan kegiatan 

penelitian dalam kelas, sebab dengan penelitian kelas, itu sebenarnya guru 

akan mampu menutup gap antara wacana konseptual dan realitas dunia praktik 

profesional. Akibat positifnya adalah dapat ditemukannya solusi bagi 

persoalan keseharian yang  dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar 

di kelas Suyanto (dalam Surip, 2005: 8).  

Perilaku kepala sekolah harus dapat mendorong kinerja para guru 

dengan menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan 
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terhadap para guru, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok 

(Mulyono, 2009: 143). Seorang kepala sekolah efektif sebagai pemimpin 

pendidikan selayaknya harus mampu meningkatkan prestasi sekolah dengan 

menunjukkan kemampuannya dalam mengelola sekolah, guru, dan siswa 

sebagai komponen utama untuk mencapai tujuan sekolah. Kepala sekolah 

harus mampu menghadapi situasi yang rumit dan tidak menentu seperti 

menghadapi siswa dari keluarga miskin. Dimana perlu kebijakan dari kepala 

sekolah dalam melalakukan kegiatan yang berkaitan dengan siswa dari 

keluarga nelayan yang mengalami berbagai keterbatasan. Rumah tangga 

nelayan adalah salah satu contoh nyata dari keluarga pra-sejahtera yang ada di 

masyarakat. Rumah tangga nelayan sudah lama diketahui tergolong miskin, 

selain rumah tangga petani sempit, buruh tani, dan pengarajin Sayogya (dalam 

Susilowati, 2006: 5). 

Kemiskinan yang terdapat pada kehidupan nelayan pada umumnya, 

bermuara pada berbagai masalah, diantaranya masalah sosial. Masalah sosial 

budaya yang terdapat pada kehidupan nelayan antara lain adalah. 

1. Rendahnya tingkat pendidikan 

2. Tidak terangkatnya potensi masyarakat karena tidak ada dukungan dari 

pemerintah setempat 

3. Tingginya tingkat pengangguran sehingga meningkatkan angka 

kriminalitas dan kerawanan sosial 

4. Miskin pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pekerjaannya 

5. Tidak tersedia wadah pekerjaan informal dan tidak ada daya kreatifitas 
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6. Potensi yang ada tidak didukung dana/permodalan dengan pinjaman lunak 

dan tidak menjerat masyarakat (Ester, 2009: 1). 

Pada umumnya anak-anak nelayan mulai diajak berlayar dan ikut 

melaut pada usia meningkat remaja, sehingga anak nelayan akan 

meninggalkan bangku sekolah. Awalnya saya mengira bahwa alasan tidak 

melanjutkan sekolah adalah karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau 

oleh keadaan ekonomi nelayan. Tetapi setelah berbincang-bincang dengan 

istri-istri para nelayan, ternyata meskipun biaya sekolah ditiadakan, anak-anak 

nelayan yang sudah menginjak usia remaja akan membantu ayahnya mencari 

nafkah. Anak laki-laki yang memasuki usia remaja membantu ayahnya 

melaut, sedangkan anak perempuan membantu ibunya untuk mengurusi 

pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menjaga 

adik dan sebagainya. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan adalah 

dengan meningkatkan tingkat pendidikan nelayan. Dimana pendidikan untuk 

keluarga nelayan harus dikelola oleh kepala sekolah yang profesional sehingga 

akan menciptakan pendidikan yang berkualitas namun, jika pendidikan 

nelayan rendah, maka : 

1. Nelayan akan sulit untuk meningkatkan kualitas hidup 

2. Kesadaran nelayan menjaga kebersihan lingkungan rendah 

3. Sulit bagi nelayan untuk dapat memiliki rumah tinggal yang sehat dan 

layak huni 
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4. Nelayan akan kesulitan menggunakan teknologi untuk menunjang 

pekerjaannya (Ester, 2009: 1). 

Kepemmpinan kepala sekolah keluarga nelayan memiliki tantagan 

yang berat selain di hadapkan pada maalah sosial peserta didik kepala sekolah 

harus dapat membuat kebijakan yang sekiranya tidak memberatkan siswa. 

Kepala sekolah harus menampilkan nilai-nilai seorang pemimpin yang 

merefleksikan kepedulian atau perhatian terhadap siswa, guru, karyawan, dan 

masyarakat sekitar. Nilai-nilai ini menggambarkan ciri bagaimana proses 

pendidikan dijalankan dengan baik. 

Kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan, nilai etika, estetika, serta 

logika secara substansi dibina dan dikembangkan sejak kelahirannya ke dunia 

ini. Kemampuan untuk berbuat sesuai dengan nilai yang diketahuinya, tidak 

menjamin bahwa yang bersangkutan mau melaksanakannya. Menurut A. 

Kosasih Djahiri, nilai itu harus menjadi milik diri sebagai suara hati 

(conscience of man), prinsip yang kokoh dan mantap, mempribadi 

(personalized). Perangkat kepemimpinan yang melekat pada diri seorang 

pemimpin merupakan kemampuan lebih yang dimilikinya dalam rangka 

mengetahui tentang lingkungannya dan memahami kelebihan dan kekurangan 

dirinya sebagai aktualisasi diri, image/citra yang melekat pada kepribadian 

setiap individu (Yuda, 2005: 1). 

SDN Buko merupakan SD di Kabupaten Demak yang mayoritas 

siswanya berasal dari keluarga Nelayan. Siswa yang berasal dari komunitas 

keluarga nelayan tingkat ekonominya masih rendah, sehingga dalam kegiatan 
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pendidikannya, kepala SDN Buko melakukan program-program khusus yang 

meringankan beban orang tua siswa dari komunitas keluarga nelayan. 

Meskipun tingkat ekoniminya rendah, namun motivasi siswa SDN Buko 

sangat tinggi terbukti dengan prestasi yang diperolehnya seperti juara siswa 

teladan, juara I mata pelajaran sains, dan sebagainya. Dari beberapa penjelasan 

tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

kepemimpinan kepala sekolah dasar pada komunitas keluarga nelayan di SD 

N Buko Demak. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini, “Bagaimana Karakteristik Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan di SDN Buko Demak?” 

Adapun Subfokus penelitian ini terbagi menjadi tiga. 

1. Bagaimana ciri-ciri tata ruang Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga 

Nelayan di SDN Buko Demak? 

2. Bagaimana ciri-ciri hubungan profesional guru dan Kepala Sekolah Dasar 

Pada Komunitas Keluarga Nelayan di SDN Buko Demak? 

3. Bagaimana ciri-ciri dukungan kepala sekolah terhadap pengembangan 

profesional guru Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan di 

SDN Buko Demak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga. 
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1. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri tata ruang Sekolah Dasar Pada Komunitas 

Keluarga Nelayan di SDN Buko Demak. 

2. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri hubungan profesional guru dan Kepala 

Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan di SDN Buko Demak. 

3. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri dukungan kepala sekolah terhadap 

pengembangan profesional guru Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga 

Nelayan di SDN Buko Demak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat secara teoretis dan 

manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini sebagai wacana teoretis untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar 

Pada Komunitas keluarga Nelayan di SD Negeri Buko Demak. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

a. Bagi Dinas Pendidikan Sebagai bahan masukan pembuat kebijakan 

terhadap kepemimpinan kepala sekolah dalam rangka peningkatan 

mutu pendidikan di kabupaten Demak.  

3. Bagi Sekolah Dasar sebagai Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja 

kepala sekolah.  
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4. Bagi kepala sekolah SD sebagai bahan masukan dalam memahami 

perannya sebagai pemimpn, melakukan tugasnya sebagai pemimpin, 

dan juga mencapai sasaran dari program yang telah dibuat. 

5. Bagi Warga Sekolah dapat dijadikan input dalam pengembangan mutu 

sekolah, 

6. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

yang lebih mendalam berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah 

pada komunitas keluarga nelayan. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Kepemimpinan  

Kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari manajemen 

Lebih lanjut, mengemukakan bahwa kepemimpinan memainkan peranan 

yang dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk 

meningkatkan produktivitas kerja, baik pada tingkat individual, pada 

tingkat kelompok, dan pada tingkat organisasi. 

2. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah sorang guru yang mempunyai kemampuan 

untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah 

sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan 

bersama. 
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3. Komunitas Keluarga Nelayan 

Komunitas keluarga nelayan adalah Keluarga yang secara aktif 

melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti 

menebar dan menarik jaring), maupun secara tidak langsung (seperti juru 

mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru 

masak kapal penangkap ikan) sebagai mata pencaharian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


