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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepemimpinan selalu diperlukan sebagai aktivitas untuk 

mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan tindakan individu atau 

kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa kepemimpinan 

hubungan perseorangan dengan tujuan organisasi akan menjadi lemah. 

Kepemimpinan memiliki kedudukan yang sangat vital dan menentukan dalam 

organisasi. Pemimpin yang melaksanakan kepemimpinannya secara efektif 

akan dapat menggerakkan individu atau personal ke arah tujuan yang dicita-

citakan. Dalam kenyataannya, para pemimpin dapat mempengaruhi moral 

dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat 

prestisi suatu organisasi. Para pemimpinnya juga memainkan peranan kritis 

dalam membantu kelompok, organisasi atau masyarakat untuk mencapai 

tujuan mereka. Bagaimanapun juga kemampuan dan keterampilan 

kepemimpinan dalam pengarahan adalah faktor yang penting dari efektifitas 

manajer. Bila organisasi dapat mengidentifikasikan kualitas-kualitas yang 

berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi 

pemimpin-pemimpin efektif akan meningkat. Dan bila organisasi dapat 

mengidentifikasikan perilaku dan teknik-teknik kepemimpinan efektif, 

organisasi akan dapat mempelajari berbagai perilaku dan teknik tersebut, oleh 
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karena itu akan dicapai pengembangan efektivitas personalia dan organisasi 

(Teggie, 2009: 1). Dalam arti luas, kepemimpinan dapat digunakan setiap 

orang dan tidak hanya terbatas berlaku dalam suatu organisasi atau kantor 

tertentu. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang 

lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun 

kelompok. Kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau tata 

karma birokrasi. Kepemimpinan tidak ahrus diikat dalam suatu organisasi 

tertentu, melainkan kepemimpinan bisa terjadi dimana saja asalkan seseorang 

menunjukkan kemampuannya mempengaruhi orang lain kearah tercapainya 

suatu tujuan tertentu (Teggie, 2009: 2). 

Kepemimpinan sendiri merupakan komponen integral dan tidak dapat 

dipisahkan dari pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa 

kepemimpinan tidak mungkin tujuan pendidikan dapat terwujud secara 

optimal, efektif dan efisien. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang 

memerlukan kepemimpinan yang efektif dan efisien. Dalam kerangka inilah 

tumbuh kesadaran akan pentingnya kepemimpinan peningkatan mutu 

berbasis sekolah, yang memberikan kewenangan kepada sekolah dan guru 

dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, 

mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-

sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik, guru-
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guru serta kebutuhan masyarakat setempat. Untuk itu perlu dipahami fungsi-

fungsi manajemen (Mulyana, 2003 : 20). 

 Kepemimpinan sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan 

sebagai ilmu oleh Guilick karena kepemimpinan dipandang sebagai suatu 

bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa 

dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat oleh Follet karena 

kepemimpinan mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang 

lain dalam menjalankan tugas. Dipandang sebagai profesi karena 

kepemimpinan dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi 

pemimpin, dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik (Fattah, 

2004:1). 

 Ada beberapa gaya kepiemimpinan menurut berbagai teori 

kepemimpinan. Sebagian besar teori kepemimpinan seperti teori model 

fledler, teori jalur tujuan dan model pemimpin partisipasi menyangkut gaya 

pemimpin transaksional. Disamping itu ada tipe pemimpin lain yang 

mempengaruhi pengikut-pengikut untuk mengatasi kepentingan diri mereka 

demi kebaikan organisasi dan mampu menimbulkan efek yang mendalam 

terhadap pengikut-pengikutnya. Pemimpin tersebut adalah kepemimpinan 

transformasional. Pemimpin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kepala sekolah. 

 `Kepala sekolah bertanggungjawab untuk menjalankan roda organisasi 

sekolahnya. Fungsi kepala sekolah selain sebagai manajer, juga sebagai 
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pemikir dan pengembang. Tugasnya dalam kerangka ini adalah memikirkan 

kemajuan sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk professional dan menguasai 

secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata personil lain di sekolah, serta 

memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode 

etik profesinya. Sebagai pemimpin, kepala sekolah merupakan subjek yang 

harus melakukan transformasi kemampuannya melalui bimbingan, tuntutan, 

pemberdayaan atau anjuran kepada seluruh komunitas sekolah untuk 

mencapai tujuan lembaga secara efektif dan efisien. Kepala sekolah tidak 

hanya mengelola sekolah dalam makna statis, melainkan menggerakkan 

semua potensi yang berhubungan langsung atau tidak langsung bagai 

kepentingan proses pembelajaran siswa. Kegagalan kepala sekolah 

menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien akan berdampak 

pada mutu prestasi dan masa depan peserta didik.  

 Pelaksanaan kepemimpinan sekolah yang efektif dan efisien menurut 

dilaksanakannya ke empat fungsi pokok kepemimpinan tersebut secara 

terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan bidang-bidang kegiatan 

kepemimpinan pendidikan. Melalui kepemimpinan sekolah yang efektif dan 

efisien tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan kualitas/mutu pendidikan secara keseluruhan. 

 Dalam upaya meningkatkan mutu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

tentang pemerintah daerah yang kemudian diikuti pedoman pelaksanaannya  

berupa Peraturan Pemerintah ( PP ) dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah 
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otonom, maka terjadilah perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, 

termasuk penyelenggaraan pendidikan. Bila sebelumnya manajemen 

pendidikan merupakan wewenang pusat (sentralisasi), dangan berlakunya 

Undang-Undang  tersebut, kewenangan tersebut dialihkan ke pemerintah 

kota dan kabupaten lalu sekolah (desentralisasi), seperti kita ketahui bahwa 

kepemimpinan berbasis pusat telah menghambat daya kreatifitas sekolah dan 

mengkikis habis rasa kepemilikan warga sekolah terhadap sekolahnya. 

 Dalam perspektif globalisasi, otonomi daerah, dan desetralisasi 

pendidikan serta untuk mensukseskan kepemimpinan berbasis sekolah dan 

kurikulum berbasis kompetensi, kepala sekolah merupakan figur sentral yang 

menjadi teladan bagi para tenaga pendidik lain di sekolah. Oleh karena itu, 

untuk menunjang keberhasilan dalam perubahan-perubahan yang dilakukan 

dan diharapkan, perlu dipersiapkan kepala sekolah profesional, yang mau dan 

mampu melakukan perencanaan, serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan 

dan perubahan yang dilakukan secara efektif dan efisien (Alhumami, 

September.2002).  

 Dalam pengelolaan sekolah, kepemimpinan kepala sekolah sangat 

menonjol. Bukti bahwa peran tersebut sangat kuat, hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa keberadaan kepala sekolah yang baik, sangat besar 

sumbangannya terhadap sekolah unggul. Sekolah unggul pasti memiliki kepala 

sekolah yang bermutu tinggi. Dalam studinya yang dilakukan selama tiga 

tahun, sebagai bagian dari Proyek Sekolah yang efektif pada Seattel Public 
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School District Unifersitas Washington, Andrews menyelidiki hubungan 

persepsi guru terhadap kepala sekolah sebagai pimpinan dan nilai rata-rata 

siswa sekolah dasar di seattel itu. Hasil studi ini menunjukkan bahwa persepsi 

guru terhadap kepala sekolah sebagai pimpinan instruktural, mempunyai 

hubungan dengan prestasi siswa dalam membaca, dan matematika, 

khususnya di antara kelompok-kelompok siswa yang historis berprestasi 

rendah. Ellis dalam penelitiannya di tempat lain, menemukan bahwa sekolah 

jarang sekali efektif, kalau kepala sekolahnya bukan merupakan seorang 

pemimpin intruksional yang cakap. Pemimpin sekolah yang kurang cakap dan 

efektif, akan menyebabkan sekolah menjadi tidak efektif. Williams 

menunjukkan bahwa sekolah yang berhasil mempunyai kepala sekolah 

dengan kepemimpinan yang kuat. Dari kepemimpinan yang kuat tersebut, 

tercipta harapan –harapan yang tinggi, iklim belajar yang teratur, dan 

penekanan yang kuat kepada pembaca. Pesan yang kiranya dibawa oleh 

Williams tentang sekolah yang efektif ialah sekolah yang membuat perbedaan 

dalam keberhasilan pendidikan semua anak (Moedjiarto, 2002: 81). 

 Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling 

berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti diungkapkan 

Supriadi, erat hubungannya antara mutu kepala sekolah dengan berbagai 

aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, dan menurunnya perilaku 

nakal peserta didik (Mulyasa, 2004: 24). 
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 Kepala sekolah perlu memiliki visi dan misi, serta strategi memimpin 

pendidikan secara utuh dan berorientasi kepada mutu. Strategi ini dikenal 

dengan manajemen mutu terpadu, yang lebih popular dalam dunia bisnis dan 

industri dengan istilah Total Quality Management (TQM). Strategi ini 

merupakan usaha sistematis dan terkoordinasi untuk secara terus menerus 

memperbaiki kualitas layanan, sehingga fokusnya diarahkan ke pelanggan 

dalam hal ini peserta didik orang tua didik, pemakai lulusan, guru, karyawan, 

pemerintah dan masyarakat. Sedikitnya terdapat lima sifat layanan yang 

dapat diwujudkan oleh kepala sekolah agar pelanggan puas ; yakni layanan 

sesuai dengan yang dijanjikan ( reliability ), mampu menjamin kualitas 

pembelajaran ( assurance ), iklim sekolah yang konduktif ( tangible ), 

memberikan perhatian penuh terhadap peserta didik (emphat ), cepat 

tanggap terhadap kebutuhan peserta didik (responsiveness ) (Mulyasa, 2004: 

26). 

 Kepemimpinan kepala sekolah adalah sebagai manajer, pemimpin 

pengajaran dan supervisor, pencipta iklim yang kondusif, administrator, 

koordinator kerja sama dengan masyarakat dan yang sering dilupakan ialah 

sebagai perpanjangan tangan pengurus. Peran yang terakhir ini 

mengharapkan para kepala sekolah untuk mempunyai persepsi yang sama 

dengan pengurus dalam hal mengelola sekolah, sehingga visi dan misi sekolah 

dapat terlaksana di lapangan. Salah satu modal utama kepala sekolah untuk 

dapat melaksanakan fungsinya ialah mempunyai keterampilan manajemen 
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(Wijaya, 2005). Kepala sekolah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai 

pemimpin institusi bagi para guru dan memberikan pimpinan dalam 

manajemen termasuk dalam manajemen pembelajaran (Alhumami, 

September 2002). Manajemen pembelajaraan merupakan salah satu faktor 

dan indikator terpenting dalam pendidikan karena sekolah merupakan tempat 

pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, guru merupakan input yang 

pengaruhnya sangat besar pada proses belajar tersebut, yang pada akhirnya 

akan terlihat pada mutu output pengajarannya. Bila seluruh guru 

menunjukakan keefektifannya, maka mutu pendidikan secara umum, di 

sekolah bersangkutan akan terangkat, dan sekolah akan memiliki satu prestasi 

yang baik (Moedjiarto, 2002: 68).  

B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penelitian yang 

penulis lakukan berfokus pada masalah “Bagaimana Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Wonosari?”, Fokus 

penelitian ini kemudian dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam perencanaan 

pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Wonosari? 

2. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan 

pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Wonosari? 

3. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam mengevaluasi atau 

mengawasi jalannya pembelajaran di SD Negeri Wonosari? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini  : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam 

perencanaan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Wonosari.   

2. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam 

pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Wonosari. 

3. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam 

mengevaluasi atau mengawasi jalannya pembelajaran di SD Negeri 

Wonosari. 

 

D. Manfaat penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat  : 

 1. Manfaat teoritis. 

  Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan-masukan terhadap sekolah-sekolah dasar tentang kepemimpinan 

pembelajaran kepala sekolah di sekolah dasar untuk meningkatkan mutu 

pendidikan sekolah dasar di masa yang akan datang. Dan dari penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan masukan untuk melakukan penelitian lanjutan 

sebagai studi komparatif dalam penelitian yang sejenis. 

  2.  Manfaat Praktis. 

  Penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Wonosari. 
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Kelemahan dan keunggulan yang diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian 

ini diharapkan sebagai arah untuk membantu sekalian awak pendidikan di 

SD Negeri Wonosari dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

tercapainya tujuan sekolah ke depan. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Kepemimpinan ( leadership ) Perencanaan merupakan suatu 

kegiatan pemikiran yang sistematis mengenai apa yang dicapai, 

kegiatan apa yang akan dilaksanakan, langkah apa yang penting 

untuk dilakukan, metode apa yang akan digunakan, siapa 

pelaksananya, yang semuanya digunakan untuk 

menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan 

2. Pengorganisasian ( Organizing ) adalah keseluruhan proses 

pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab dan 

wewenang sedemikian rupa sehingga cercipta suatu organisasi 

yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 

3. Pengarahan (Actuating) adalah keseluruhan proses pemberian 

motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga 

mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan 

organisasi dengan efisien dan ekonomis 
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4. Pengawasan ( controling ) Pengawasan tidak lepas  dari evaluasi. 

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang sistematik/teratur 

mengumpulkan informasi tentang bagaimana program 

berjalannya, tentang dampak yang mungkin terjadi atau untuk 

menjawab pertanyaan yang diminati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


