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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar BelakangMasalah 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan perannya sangat penting 

untuk membantu guru dan muridnya. Dalam kepemimpinnya kepala sekolah 

harus dapat memahami, mengatasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan 

yang terjadi di lingkungan sekolah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

seorang kepala sekolah harus mampu meningkatkan kinerja para 

gurudankaryawan. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah harus mampu 

memberikan pengaruh-pengaruh yang dapat menyebabkan guru dan karyawan 

tergerak untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, sehingga kinerja mereka 

akan lebih baik. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, kepala sekolah 

berusaha agar nasehat, saran dan jika perlu perintahnya diikuti oleh guru-guru. 

Dengan demikian kepala sekolah dapat mengadakan perubahan-perubahan 

dalam cara berfikir, sikap, dan tingkah laku yang dipimpinnya. Dengan 

kelebihan yang dimilikinya yaitu kelebihan pengetahuan dan pengalaman 

kepala sekolah membantu guru-guru untuk berkembang menjadi guru yang 

profesional. 

Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya kepala sekolah harus 

melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, 

manajemen, dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. 

Sehubungan dengan itu, kepala sekolah sebagai supervisor berfungsi untuk 
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mengawasi, membangun, mengoreksi, dan mencari inisiatif terhadap jalannya 

seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah.  

Disamping itu, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan berfungsi 

mewujudkan hubungan manusiawi yang harmonis dalam rangka membina dan 

mengembangkan kerjasama antar personal, agar secara serempak bergerak 

kearah pencapaian tujuan melalui kesediaan melaksanakan tugas masing-

masing secara efisien dan efektif. 

Oleh karena itu, segala penyelenggaraan pendidikan akan mengarah 

kepada usaha meningkatkan mutu pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh 

guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. SMK Muhammadiyah 

Suruh merupakan sekolah yang berkualitas, prestasi sekolah setiap tahunnya 

mengalami peningkatan, karena manajemen yang diterapkan oleh kepala 

sekolah SMK Muhammadiyah Suruh sangat menentukan. Oleh karena itu 

peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai bahan skripsi yang berjudul ” 

FUNGSI KEPALA SEKOLAH MENINGKATKAN KUALITAS 

KINERJA GURU DI SMK MUHAMMADIAH SURUH ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

Bagaimana fungsi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas 

kinerja gurudi SMK Muhammadiyah Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Untuk mendeskripsikan fungsi kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja kualitas guru di SMK Muhammadiyah Suruh Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen dan untuk mengetahui 

bagaimana lembaga pendidikan dipengaruhi oleh peran kepala sekolah 

sehingga bermanfaat bagi kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat  sebagai 

pedoman kepala sekolah dalam mengelola pembelajaran dilembaga 

pendidikan yang dipimpinnya. 

b. Untuk guru, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat guna memperluas 

wawasan tentang manajemen pembelajaran, khususnya penerapan proses 

belajar mengajar yang efektif dan sebagai bekal bagi mereka yang akan 

menduduki jabatan sebagai kepala sekolah. 

 


