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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

SMA Muhammadiyah 01 Simo adalah salah satu amal usaha 

Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Sebagai penyelenggara pendidikan 

formal, sekolah memiliki tujuan yang akan dicapai dan untuk merealisasikannya 

perlu didukung oleh kurikulum yang jelas, ketenagaan (SDM), sarana dan 

prasarana, serta lingkungan yang kondusif. Jadi keberadaan SDM merupakan 

bagian integral dalam kehidupan suatu sekolah. Oleh sebab itu, kepala  sekolah 

sebagai seorang pemimpin harus mampu mengelola dan memanfaatkan segala 

yang ada, sehingga tercapai efektivitas sekolah yang pada ujungnya 

menghasilkan perubahan yang diharapkan pada anak didik.  

Salah satu upaya kepala sekolah dalam memajukan sekolah yaitu 

meningkatkan kinerja SDM yang ada dengan melakukan pembinaan, pembinaan 

diharapkan agar seluruh SDM yang ada di sekolah tersebut dapat melaksanakan 

tugas dengan jujur, bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut bagaimana upaya kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Simo dalam 

meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Upaya 

Kepala Sekolah dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di 

SMA Muhammadiyah 1 Simo Tahun Pelajaran 2014/2015”.       
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka  penulis dapat merumuskan 

masalah: 

1. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas SDM di 

SMA Muhammadiyah 01 Simo Tahun Pelajaran 2014/2015? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kualitas SDM di SMA Muhammadiyah 01 Simo Tahun 

Pelajaran 2014/2015?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas 

SDM  di SMA Muhammadiyah 1 Simo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi 

kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas SDM di SMA Muhammadiyah 

01 Simo Tahun Pelajaran 2014/2015?  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan  

khususnya mengenai kepemimpinan kepala sekolah.  
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan yang 

lebih konkret, apabila nantinya penulis berkecimpung dalam dunia 

pendidikan, khususnya dalam hal kepemimpinan. 

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan 

pertimbangan dalam memimpin dan meningkatkan kualitas SDM agar 

tujuan sekolah dapat tercapai dengan baik. 

 


