
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang  Penelitian 

Sekolah  Dasar   merupakan  salah  satu  bagian komponen  penting 

dalam sistem pendidikan nasional.  Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UU  Sisdiknas) 

pendidikan dasar mencakup SD/MI, SMP/MTs. atau bentuk lain yang sederajat, 

Sedangkan pendidikan menengah meliputi antara lain SMA/MA SMK/MAK atau 

bentuk  lain  yang  sederajat.  Pendidikan  dasar  dan  menengah  merupakan 

pendidikan untuk  mengembangkan kualitas  minimal  yang  harus  dimiliki  oleh 

setiap  manusia  Indonesia  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan-perubahan 

kehidupan lokal,  Nasional  dan global  sehingga  perlu  dilakukan pembaharuan 

pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Sekolah  Dasar  merupakan  salah  satu  jenjang  pendidikan  yang 

berlangsung selama 6 tahun dan merupakan jenjang pendidikan formal  level 

rendah yang sangat menentukan pembentukan karakter siswa kedepannya. Di 

level  inilah  awal  mula  anak  mendapatkan  ilmu  pengetahuan  dan  juga 

penanaman nilai-nilai yang nantinya akan berguna dalam kehidupanya. Orang 

tua dan guru bahu-membahu mengarahkan anak agar mampu menjadi pribadi 

yang cerdas secara akademik, spiritual, dan juga emosionalnya. Pembentukan 

ini dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan porsi daya tangkap anak-
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anak  pada  masa  itu.  Pada  masa  ini  anak-anak  akan  diajarkan  berbagai  ilmu 

pengetahuan  atau  mata  pelajaran  yang  relevan  dengan  tingkat  usianya  dan 

tentunya yang menunjang untuk kelanjutan pendidikanya ke jenjang yang lebih 

tinggi. Sekolah berlomba-lomba melaksanakan berbagai program sekolah agar 

dapat memperoleh prestasi sekolah yang baik.

Untuk memperoleh prestasi  sekolah yang baik diperlukan pengelolaan 

sekolah  yang  baik.  Pengelolaan  sekolah  yang  baik  dibutuhkan  suatu  standar 

khusus agar terjadi pemerataan di tiap sekolah/madrasah. Standar Pengelolaan 

Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.19 tahun 

2007.  Peraturan  Menteri  tersebut  terdapat  hal-hal  yang  harus  diperhatikan 

dalam  pengelolaan  pendidikan  di  antaranya,  Perencanaan  Program, 

Pelaksanaan  Rencana  Kerja,  Pengawasan  dan  Evaluasi,  Kepemimpinan 

sekolah/madrasah,  Sistem  Informasi  Manajemen,  dan  Penilaian  Khusus 

(Rinawati, 2010: 1).

Karena pentingnya sekolah dasar dalam mempersiapkan karakter anak 

kedepan, maka penyelenggaraan  sekolah dasar tidak dapat dilakukan secara 

asal saja hanya dengan mementingkan kuantitas dengan mengabaikan kualitas. 

Di  sisi  lain,  pembentukan sumber  daya  manusia  yang berkualitas  ditentukan 

oleh kualitas pendidikan. Untuk itu penyelenggaraan pendidikan khususnya di 

jenjang sekolah dasar harus memperhatikan kualitas.

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh 

lembaga  pendidikan,  baik  produk  dan  jasa  maupun  pelayanan  yang  mampu 
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bersaing  di  lapangan  kerja  yang  ada  dan  yang  diperlukan.  Pendidikan  yang 

dimaksud  adalah  pendidikan  formal  yang  dilakukan  melalui  sekolah.  Hal  ini 

sesuai dengan pandangan Davies (2002: 197) yang menyatakan bahwa dalam 

konteks pendidikan, sekolah secara tradisional  memberikan modal intelektual 

(intellectual  capital)  sedangkan  keluarga  memberikan  modal  sosial  (social  

capital).

Penyelenggaraan  pendidikan  yang  berkualitas  didasarkan  pada  empat 

ukuran/indikator, yaitu (1) mutu produk/lulusan, (2) mutu proses pembelajaran, 

(3)  mutu  layanan  sekolah  dan  (4)  mutu  lingkungan  sekolah.  Mutu 

produk/lulusan  pendidikan  dapat  dinilai  berdasarakan  nilai  ujian  akhir 

nasional/sekolah yang tinggi. Tetapi tentunya nilai bukan satu-satunya ukuran, 

harus didukung dengan ukuran lainnya yaitu lulusan lembaga pendidikan juga 

mempunyai  kecakapan  dan  ketrampilan  untuk  hidup  (life  skills),  yang  dapat 

dimanfaaatkan  untuk  bekal  hidup  peserta  didik  di  masyarakat.  Selain  itu 

tentunya lulusan pendidikan juga mempunyai nilai-nilai kemanusian yang tinggi, 

yang responsi terhadap persoalan sosial yang ada. Mutu proses pembelajaran 

sangat ditentukan pada profesionalisme guru. 

Guru dalam pembelajaran tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan 

semata  tetapi  juga  mendidik,  mengarahkan  dan  menggerakan  siswa  agar 

menjadi  manusia  seutuhnya,  tidak  hanya  pandai  dan  terampil  tetapi  juga 

berintegritas serta berbudi pekerti yang luhur. Mulu layanan sekolah yang baik 

tidak hanya layanan kepada siswa akan tetapi kepada orang tua, tamu sekolah 
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dan  lain  sebagainya.  Mutu  layanan  juga  ditentukan  dari  kemampuan  pelaku 

sekolah  untuk  dapat  menjalin  hubungan  dan  memberikan  pelayanan  yang 

terbaik pada suluruh stakeholder sekolah. Mutu lingkungan sekolah ditunjukkan 

dengan sekolah yang bersih, indah, damai. Dengan lingkungan yang baik akan 

menciptakan kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah. 

Penyelenggaraan  pendidikan  berkualitas  dapat  dilakukan  apabila 

dimpimpin oleh seorang kepala sekolah mampu mengembangkan pendidikan, 

dan mampu mengelola sekolah dengan efektif.  Kepemimpinan kepala sekolah 

yang efektif  dapat  ditemukan ciri-ciri  (1)  secara  umum pada mulanya hanya 

ingin  mengajar  dan  tidak  ingin  menjadi  kepala  sekolah,  tetapi  kemudian 

mendapat  dorongan  dari  para  seniornya  untuk  menjadi  kepala  sekolah, 

(2)  memiliki  komitmen  yang  kuat  terhadap  pendidikan,  (3)  agresif  dalam 

mengupayakan  kebutuhan-kebutuhan  sekolah,  (4)  sangat  antusias  dan 

menerima  tanggung  jawab  sebagai  misi  bukan  sebagai  pekerjaan  (job), 

(5)  memiliki  sifat  sebagai  ahli  strategi  (strategist),  (6)  mampu  beradaptasi 

dengan baik,  (7)  memiliki  kemampuan bekerja  sama dengan orang lain,  dan 

(8)  menekankan tanggung jawabnya terhadap penyelesaian masalah-masalah 

yang dihadapi para muridnya (Sergiovanni, 1987, dalam Samidjo, 2011: 4).

Kepala  sekolah  merupakan  ujung  tombak  dalam  mencapai  tujuan 

pendidikan  sekolah.  Peran kepala  sekolah  sangat  penting  dalam 

mengembangakan  dan  memajukan  sekolah.   Kegiatan  utama  pendidikan  di 

sekolah dalam rangka mewujudkan tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, 
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sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara paa pencapaian efisiensi 

dan efektivitas  pembelajaran.  Oleh karena itu,  pelaksanaan fungsi  dan peran 

kepala sekolah sangatlah menentukan keberhasilan sekolah. 

Seorang kepala sekolah, di samping harus mampu melaksanakan proses 

manajemen yang merujuk pada fungsi-fungsi manajemen, juga dituntut untuk 

memahami  sekaligus  menerapkan  seluruh  substansi  kegiatan  pendidikan. 

Sebagai  kepala  administrasi,  kepala  sekolah  bertugas  untuk  membangun 

manajemen  sekolah  serta  bertanggungjawab  dalam  pelaksanaan  keputusan 

manajemen  dan  kebijakan  sekolah.  Seorang  kepala  sekolah  harus  memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang kebutuhan nyata masyarakat serta kesediaan 

dan keterampilan untuk mempelajari secara kontinyu perubahan yang sedang 

terjadi  di  masyarakat  sehingga  sekolah  melalui  program-program pendidikan 

yang disajikannya dapat senantiasa menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru 

dan kondisi baru. 

Kepala  sekolah  sebagai  salah  satu  kategori  administrator  pendidikan 

perlu melengkapi wawasan kepemimpinan pendidikannya dengan pengetahuan 

dan sikap yang antisipatif  terhadap perubahan yang terjadi  dalam kehidupan 

masyarakat,  termasuk  perkembangan  kebijakan  makro  pendidikan.  Wujud 

perubahan  dan  perkembangan  yang  paling  aktual  saat  ini  adalah  makin 

tingginya  aspirasi  masyarakat  terhadap  pendidikan,  dan  gencarnya  tuntutan 

kebijakan  pendidikan  yang  meliputi  peningkatan  aspek-aspek  pemerataan 

kesempatan, mutu, efisiensi dan relevansi.
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Sekolah  dasar  Negeri  dan  Swasta  yang  mempunyai  Kepemimpinan 

kepala sekolah yang menonjol yaitu SD Negeri Sibela Timur Kecamatan Jebres 

Kota  Surakarta  dan SDIT  Lukman  Hakim di  gugus  Asmorondono Kecamatan 

Jebres. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perbedaan dalam hal manajemen 

sekolah, iklim sekolah dan budaya kerja antara  sekolah di SD inti dengan SD 

imbasnya. Pada sekolah yang menjadi SD inti, keinginan untuk berprestasi dalam 

diri  masing-masing  anggota  sangat  nampak  sehingga  kepala  sekolah  dapat 

dengan mudah memfasilitasi keinginan berprestasi dari anggotanya tersebut. Di 

sisi lain, adanya keinginan untuk maju tidak begitu tampak jelas pada elemen 

organisasi  di sekolah kebanyakan. 

Konsep  membandingkan  antara  sekolah  negeri  dan  sekolah  swasta 

sudah dilakukan oleh Tooley, Dixon, dan Olaniyan (2005: 125 – 146). Penelitian 

yang dilakukan oleh  Tooley dkk, dilakukan di Nigeria dengan mengambil judul 

“Private  and Public  schoolin  in low-income areas of  Lagos State,  Nigeria:  A  

Census and comparative survey.  Penelitian tersebut mengkaji  sekolah-sekolah 

negeri dan swasta di wilayah miskin di Negara Bagian Lagos. Survai dilakukan 

pada  540  sekolah  yang  terdiri  dari  185  sekolah  negeri,  122  sekolah  swasta 

terdaftar, dan 233 sekolah swasta tidak terdaftar.

Hasil  sensus  menunjukkan  bahwa  proporsi  siswa  yang  mendaftar  di 

sekolah negeri adalah 26%, sekolah swasta terdaftar adalah 33% dan sekolah 

swasta  tidak  terdaftar  sebanyak  42%.  Rasio  perbandingan  biaya  satuan  per 

siswa dengan basis  sekolah swasta  tidak terdaftar   adalah sebagai   berikut: 
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sekolah negeri  2,44;  sekolah  swasta tidak terdaftar  1,00 dan sekolah swasta 

terdaftar 1,06. Ditinjau  dari  aktivitas guru, hasil  survai menunjukkan bahwa 

aktivitas guru mengajar di sekolah negeri 67,3%, sekolah swasta terdaftar 87,9% 

dan sekolah swasta tidak terdaftar 87%. Tingkat ketidakhadiran guru di sekolah 

negeri jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah swasta, yaitu 8,2% untuk sekolah 

negeri, 1% untuk sekolah swasta  terdaftar  dan 1,1% untuk sekolah swasta tidak 

terdaftar.  Ditinjau  dari  aspek  fasilitas,  sekolah  negeri  jauh  lebih  lengkap 

dibandingkan sekolah swasta. 

Berangkat  dari  penelitian  tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk 

melakukan  perbandingan  kepemimpinan  pada  sekolah  negeri  dan  sekolah 

swasta.  Perbandingan dalam  hal  kepemimpinan  tersebut  dilandasi  adanya 

lingkungan  kerja yang  berbeda di  mana pada sekolah negeri  guru-guru yang 

digaji oleh swasta. 

B. Fokus  Penelitian 

Berdasarkan  pada  uraian  di  atas,  fokus  penelitian  adalah  bagaimana 

kepemimpinan  kepala sekolah  dasar  di  Gugus  Asmorondono  Kecamatan 

Jebres?.  Fokus  tersebut  selanjutnya  dijabarkan  ke  dalam  sub  fokus  sebagai 

berikut:

1. Bagaimanakah  karakteristik  kepala  sekolah  di  SD  Gugus  Asmorondono 

Kecamatan Jebres Kota Surakarta dalam mengelola tata ruang sekolah?
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2. Bagaimanakah  karakteristik  kepala  sekolah  di  SD  Gugus  Asmorondono 

Kecamatan Jebres  Kota Surakarta dalam menjalin kerjasama dengan guru?

3. Bagaimanakah  karakteristik  kepemimpinan  kepala  sekolah  di  SD  Gugus 

Asmorondono Kecamatan Jebres  Kota Surakarta dalam menjalin kerjasama 

dengan peserta sosial di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran 

nyata  tentang kepemimpinan  kepala  sekolah  dasar  di  Gugus  Asmorondono 

Kecamatan Jebres. Secara khusus, tujuan ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Karakteristik kepala sekolah di SD Gugus Asmorondono Kecamatan Jebres 

Kota Surakarta dalam mengelola tata ruang sekolah.

2. Karakteristik kepala sekolah di SD Gugus Asmorondono Kecamatan Jebres 

Kota Surakarta dalam menjalin kerjasama dengan guru.

3. Karakteristik  kepemimpinan  kepala  sekolah  di  SD  Gugus  Asmorondono 

Kecamatan Jebres  Kota Surakarta dalam menjalin kerjasama dengan peserta 

sosial di masyarakat.

D. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Kepala Sekolah

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori kepemimpinan 

dalam pendidikan.
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi  kepala  sekolah  dasar  dan  pihak  birokrat  pendidikan  dalam 

pengelolaan program di SD Gugus Asmorondono Kecamatan Jebres  Kota 

Surakarta

2. Manfaat Bagi Dinas Pendidikan

Sebagai bahan pertimbangan  untuk pengembangan kebijakan pemerintah 

dalam rangka perbaikan dunia pendidikan khususnya  kepemimpinan kepala 

sekolah.

3. Manfaat  bagi Komite Sekolah

Untuk mengembangkan teori  dalam kepemimpinan kepala sekolah dalam 

bidang  manajemen  pendidikan  sekolah  khususnya  dalam  pengelolaan 

program  sekolah  di  SD  Gugus  Asmorondono  Kecamatan  Jebres   Kota 

Surakarta.

4. Manfaat  Bagi Warga Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat dijadikan sebagai masukan pemikiran 

bagi warga sekolah dalam rangka memperdalam wawasan dan pengetahuan 

tentang kepemimpinan kepala sekolah.

E. Daftar Istilah

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan  adalah  kecakapan  seseorang  untuk  mempengaruhi, 

membimbing, meyakini serta untuk mengajak para anggota masyarakat agar 
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mau bekerja sama dalam rangka  mencapai tujuan organisasi secara efektif 

dan efisien. 

2. Kepala Sekolah

Kepala  sekolah  adalah  seseorang  yang  memimpin  di  sekolah  baik  negeri 

maupun  swasta  sebagai  penggerak   dan  penentu  arah  untuk  mencapai 

tujuan sekolah. 

3. Sekolah Efektif

Sekolah  efektif  adalah  sekolah  yang  mampu  membawa  siswa  mencapai 

kemampuannya  secara   terukur  dan  mampu  ditunjukkan  prestasinya 

tersebut.
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