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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kualitas pendidikan bukan saja pada unsur masukan (input), tetapi juga 

pada unsur  proses, terutama unsur output atau lulusan sehingga dapat 

memuaskan harapan masyarakat pelanggan pendidikan (Syafaruddin 2002:20).  

Memuaskan pelanggan inilah yang menjadi daya tarik masayarakat maupun 

dunia usaha dan industri. Sekolah yang eksis dan favorit karena sekolah tersebut 

menjaga mutu lulusannya. Kepala sekolah sebagai manajer harus 

mengoptimalkan mutu pembelajaran untuk memenuhi  harapan pelanggan 

pendidikan. Manajer pendidikan seharusnya mencari dan menerapkan suatu 

strategi manajement mutu sehingga dapat mendorong perbaikan mutu sekolah 

secara bertahap. Hal ini dikarenakan sekolah berfungsi untuk membina SDM 

yang kreatif dan inovatif, sehingga lulusannya memenuhi harapan masyarakat. 

Lembaga pendidikan adalah pemasok tenaga kerja di dunia usaha dan industri 

sebagai pelanggannya. Maka dari itu lembaga pendidikan harus mempersiapkan 

lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Lembaga pendidikan 

harus kerjasama dengan dunia kerja dalam penyusunan kurikulum. Lembaga 

pendidikan juga kerja sama dalam bidang magang dengan dunia usaha dan 

industri. 
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Untuk mewujudkan itu salah satunya diperlukan pemimpin sekolah yang 

yang efektif handal dan  profesional. Menurut Rue L. Murphet dkk. (1983) dalam 

Syafaruddin (2002 : 22) bahwa sumber daya modal dan material adalah faktor-

faktor produksi pasif yang hanya dapat diaktifkan dengan sumber daya manusia. 

Untuk dapat memaksimalkan fungsi sumber daya modal tersebut diperlukan 

kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, kreatif dan inovatif. Kepemimpinan 

itu dapat diperoleh dengan seleksi yang ketat dan akuntabel. 

Kepala sekolah harus mandiri dan mengembangkan otonomi untuk 

menggali sumber daya sekolah. Kreativitas kepala sekolah untuk 

mengembangkan sumberdaya sekolah memerlukan keberanian mengambil 

keputusan yang tepat dan cermat. Pemberdayaan sekolah harus dibarengi 

dengan akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang tinggi. Fullan dan Stiegelbaurer 

(1991) dalam Syafarudin (2002 : 25) berpendapat bahwa kepala sekolah yang 

efektif tidak mengabaikan stabilitas dalam perubahan yang baik. Perubahan 

tidak selalu kemajuan, karena itu kepala sekolah yang efektif menolong akan 

memberikan perlindungan kepada sekolah dari perubahan yang tidak 

menguntungkan. Suatu hal yang mendesak adalah memperkuat manajemen 

sekolah. Manajemen mutu terpadu pendidikan yang telah diaplikasikan mampu 

menjamin kepuasan pelanggan, sehingga dukungan masyarakat semakin tinggi 

(Syafarudin 2002 : 26). 

Sesuai dengan Permendiknas RI No. 13 Tahun 2007 (Wahyudi 2009 : 29) 

tentang standart kepala sekolah harus memiliki kompetensi Kepribadian, 
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kompetensi manajerial kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan 

kompeten sosial. Kompetensi tersebut belum cukup untuk menjamin 

keberhasilan sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah yang telah 

ditetapkan, hal itu masih perlu ditambah kompetensi-kompetensi  lain yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsi kepala sekolah, misalnya kemampuan 

memimpin anggotanya, ketrampilan konseptual, dan hubungan 

manusiawi,mampu berkomunikasi dengan guru maupun atasan,mampu menilai 

kinerja guru dan staf administrasi, kemampuan menganalisis masalah, 

mengambil keputusan secara tepat dan cepat (Wahyudi 2009 : 35). 

Rincian tugas kepala sekolah  termasuk peran dan fungsi yang dijalankan 

dapat menjadi dasar bagi penentuan kompetensi kepala sekolah. Dengan 

demikian kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah meliputi: (a) 

merumuskan visi; (b) merencanakan program; (c) komunikasi dan kerja sama (d) 

hubungan masyarakat;  (e) mengelola sumber daya sekolah;  (f) pengambilan 

keputusan; (g) mengelola konflik ( Wahyudi 2009 : 36). Untuk menmcapai tujuan 

pendidikan  kepala sekolah harus mempunyai visi yang kuat, sebagaimana 

dikemukakan  Davis dan Thomas (1989:28) dalam (Wahyudi 2009:36) sebagai 

berikut:”Efefective principals have strong vision of what their school can be,and 

they encourage all staff to work toward realizing that vision”. Visi  pimpinan 

pendidikan adalah elemen penting untuk menjadikan sekolah sebagai tempat 

berlangsungnya belajar. Visi sekolah diperlukan untuk membimbing dan 

mengarahkan pencapaian tujuan sekolah. Program sekolah harus disusun secara 
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benar dengan mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang yang mana 

perencanaan dan kegiatan yang dibuat akan dilaksanakan. Menurut Handoko 

(1992) dalam Wahyudi (2009 : 37) Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan 

kegiatan dan pemutusan selanjutnya tentang apa yang harus dilaksanakan, 

kapan, bagaimana dan oleh siapa pelaksananya. Aspek penting perencanaan 

adalah pembuatan keputusan dan pemilihan kegiatan untuk memecahkan suatu 

masalah tertentu, dan keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap 

dalam proses perencanaan. Kepala sekolah perlu membangun komunikasi dua 

arah dengan guru dan karyawan secara inten. Komunikasi yang terbangun secara 

baik akan memudahkan kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya. Kepala 

sekolah mempunyai kuwajiban membina komunikasi dengan guru dan staf agar 

dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah.  Sebagai dikemukakan 

Sergiovanni (1991 : 19) dalam Wahyudi (2009 : 39)”Communication skill can be 

staff members on program involvement” Kepala sekolah menghabiskan sebagian 

waktumya untuk berkomunikasi mengkoordinasikan aktivitas sekolah agar 

efektif dan efisien. Hubungan dan keja sama dengan masyarakat yang baik 

diperlukan untuk mencapai tujuan sekolah yang diharapkan. 

Organisasi sekolah dikatakan efektif jika organisasi  itu mampu 

mengambil keuntungan dari situasi lingkungan dan mendayagunakan  sumber-

sumber agar bermanfaat. Agar dapat memanfaatkan sumberdaya manusia  

secara efektif dan efisien tugas pertama kepala sekolah adalah melakukan 

analisis dalam kontek rencana atau tujuan jangka panjang (visi). 
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Kepala sekolah sebagai figur  kunci dalam mendorong perkembangan dan 

kemajuan sekolah. Kepala sekolah harus pandai memimpin kelompok dan 

pendelegasian tugas dan wewenang. Bila dikaji secara mendalam maka peran 

kepala sekolah memiliki banyak fungsi antar  lain : (a) sebagai evaluator; (b) 

sebagai manajer; (c)sebagai administrator;  (d) sebagai supervisor;  (e) sebagai 

leader;  (f) sebagai innovator;  (g) sebagai motivator. ( Nurkolis  2006 : 120-121). 

Menurut Mulyasa (2003 : 126) dalam Samino ( 2013 : 60) Kepemimpinan 

sekolah yang efektif memiliki kreteria: (a) mampu memberdayakan guru; (b) 

mampu menyelesaiakn tugas tepatwaktu; (c) mampu menjalin kerjasama 

denganmasyarakat untuk mencapai tujuan; (d) mampu menerapkan prinsip 

kepemimpinan yang baik; (e) mampu bekerja dengantimmanajemen; (f) mampu 

mewujudkan tujuan sekolah secara produktif. 

Untuk mewujudkan sekolah efektif hanya mungkin didukung oleh kepala 

sekolah  sebagai pemimpin pendidikan yang efektif. Fred M. Hechinger (dalam 

Daryanto, 2011:97) menyatakan : 

“Saya tidak pernah melihat sekolah yang bagus dipimpin oleh kepala 

sekolah yang buruk dan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang 

buruk. Saya juga menemukan sekolah yang gagal, berubah menjadi 

sukses, sebaliknya sekolah yang sukses, tiba-tiba menurun kualitasnya. 

Naik atau turunnya kualitas sekolah sangat tergantung kepada kualitas 

kepala sekolah”. 

 

Pendapat di atas menunjukkan betapa pentingnya peranan kepala 

sekolah dalam mewujudkan sekolah efektif. Kepala sekolah dituntut memahami 

tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Tinggi rendahnya mutu pendidikan, maju 
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mundurnya, berhasil tidaknya di sekolah tersebut salah satunya ditentukan 

peranan kepala sekolahnya. 

Kepemimpinan kepala sekolah efektif di SMK PGRI Pedan sudah 

dijalankan mengingat kepercayaan masyarakat selama ini sangat tinggi atau 

menaruh harapan pada sekolah ini. Sehingga wajar kalau sekolah ini menjadi 

pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah tersebut. Terbukti 

tiga atau empat tahun terakhir ini animo pendaftar calon siswa baru meningkat 

secara signifikan,terutama jurusan keperawatan dan apoteker. Hal ini  

disebabkan adanya kepercayaan masyarakat,dan kepemimpinan yang efektif di 

sekolah tersebut. 

 Sekolah di SMK merupakan merupakan pilihan masyarakat akhir-akhir ini  

karena perkembangan industri yang  pesat, banyak membutuhkan tenaga 

terampil seperti lulusan SMK. Sehingga banyak berdiri sekolah SMK berbagai 

program keahlian, diharapkan rasio SMK dengan SMA berkisar 70% dengan 30%, 

sehingga muncul sebutan kota vokasi. 

Kondisi edial yang diharapkan di atas menjadi dambaan kita namun 

kenyataannya masih banyak ditemukan kepala sekolah yang belum memiliki 

kompetensi seperti yang kita harapkan. Rekruitmen calon kepala sekolah yang 

tidak transparan dan tidak profesional serta penuh unsur KKN menjadi salah satu 

penyebab rendahnya kompetensi dan profesionalitas kepala sekolah. 

Dampaknya mereka tidak dapat memimpin sekolah secara efektif. Imbasnya 

mutu pendidikan rendah,karena kepala sekolah tidak dapat memimpin secara 
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efektif. Kepala sekolah juga tidak dapat memberdayakan potensi guru secara 

maksimal. Sehingga banyak sekolah tidak mampu mengambil peluang 

keuntungan dan gagal mencapai visi , misi dan tujuan sekolah yang sudah 

ditetapkan. 

Dari uraian di atas peneliti ingin mendiskripsikan bagaimana 

kepemimpinan yang dapat mewujudkan sekolah efektif, sehingga mutu 

pendidikan dapat ditingkatkan secara  baik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah 

efektif? Selanjutnya rumusan  masalah tersebut dapat dijabarkan menjadai sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi peran dan fungsi kepala sekolah dalam 

mewujudkan       sekolah efektif? 

2. Bagaimana kreteria kepemimpinan kepala sekolah yang  efektif? 

3. Bagaimana  kompetensi kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah efektif ? 

 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 

1.  Implementasi peran dan fungsi kepala sekolah  dalam  mewujudkan sekolah 

efektif. 
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2.  Kreteria kepemimpinan kepala sekolah efektif. 

3.  Kompetensi kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah efektif. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini  dapat memberikan informasi  kepada kepala sekolah 

tentang kepemimpinan untuk mewujudkan sekolah efektif, dan dapat pula 

dipakai untuk melakukan penelitian lanjutan sebagai studi komparatif dalam 

penelitian sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi kepala sekolah hasil penelitian ini dapat dipakai untuk meningkatkan 

kemampuan dalam memimpin sekolahnya, karena kepala sekolah yang  

kompeten diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di 

sekolahnya. 

b. Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan pedoman atau bahan 

perbandingan dan studi pustaka khususnya yang berkenaan dengan 

kepemimpinan kepala sekolah. 

 


