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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Tujuan Pendidikan Nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan  

mengembangkan manusia seutuhnya maka sangat dibutuhkan peran pendidik yang 

profesional. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan 

jabatan profesional. Untuk itu profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang 

sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional 

maupun internasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut tugas yang 

dibebankan kepada guru tidaklah sederhana, karena ditentukan oleh berbagai faktor 

baik internal maupun ekternal. Faktor internal meliputi individu guru itu sendiri, 

lingkungan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar yaitu sekolah, teman 

sejawat, kepemimpinan, dan budaya organisasi dalam sub sistem pendidikan 

tersebut, sedangkan faktor ekternal meliputi pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholder), lingkungan sekolah, dan hukuman (punishment) pencitraan 

masyarakat terhadap lembaga pendidikan itu sendiri. 

Budaya organisasi dalam penelitian ini merupakan budaya kerja di 

lingkungan pendidikan atau budaya sekolah. Catalin (2011) menyatakan bahwa 

setiap organisasi (sekolah) mempunyai budayanya sendiri, berupa serangkaian nilai, 

norma, aturan moral, dan kebiasaan, yang telah membentuk perilaku dan hubungan-
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hubungan yang terjadi di dalamnya. Budaya organisasi sekolah berpengaruh tidak 

hanya pada kegiatan warga sekolah, tetapi juga motivasi dan semangat kerja. 

Budaya sekolah dibentuk dalam jaringan yang sifatnya formal. Serangkaian nilai, 

norma, dan aturan ditentukan dan ditetapkan pihak sekolah sebagai panduan bagi 

warga sekolah dalam berfikir, bersikap, dan bertindak. Budaya sekolah yang efektif 

merupakan nilai-nilai kepercayaan dan tindakan sebagai hasil kesepakatan bersama 

yang melahirkan komitmen seluruh personel untuk melaksanakannya secara 

konsekuen dan konsisten. Budaya sekolah yang kuat dan kondusif akan dapat 

meningkatkan semangat kerja dan motivasi berprestasi guru dalam mensukseskan 

pembelajaran. 

Pada kenyataannya tidak semua sekolah memiliki budaya yang kuat dan 

kondusif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnawan, dkk., (2012) diperoleh 

hasil observasi pada tahun 2011 di 5 wilayah SMAN Kabupaten Bogor terhadap 257 

orang guru PNS, diperoleh data rata-rata kehadiran untuk  yaitu 88, 20 %, dan yang 

tidak hadir 11,80 %. Berdasarkan fakta tersebut masih terdapat guru-guru yang 

mangkir dalam melaksanankan tugas dan tanggung jawabnya. 

Hasil pengamatan peneliti di Sekolah Dasar (SD) masih ada sebagian guru 

yang datang terlambat atau ditemui guru-guru di tempat umum, mall, pasar, atau 

pusat perbelanjaan pada jam-jam kerja. Guru yang tidak berada di sekolah pada jam 

kerja menunjukkan bahwa guru kurang menyadari akan tanggung jawabnya sebagai 

pendidik pada jam sekolah.  

Dampak budaya organisasi yang kuat dan kondusif mampu menciptakan 

sekolah yang berprestasi dalam kuantitas dan kualitas output sekolah dan 

menyebabkan terwujudnya iklim sekolah yang aman dan nyaman saat pelaksanaan 
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pembelajaran. Keberadaan budaya sekolah merupakan faktor penting dalam sekolah. 

Adanya kualitas sekolah akan menjamin siswa dapat melanjutkan ke Sekolah 

Menengah Pertemana Negeri (SMP N) (Manshur, 2012).   

Wagner (2013) menjelaskan bahwa budaya sekolah (school culture) 

merupakan kata kunci yang perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh dari 

para pengelola pendidikan. Budaya sekolah perlu dibangun berdasarkan kekuatan 

karakteristik budaya lokal masyarakat tempat sekolah itu berada. Budaya sekolah 

adalah detak jantung sekolah itu sendiri, perumusannya harus dilakukan dengan 

sebuah komitmen yang jelas dan terukur oleh komunitas sekolah yakni guru, siswa, 

manajemen sekolah, dan masyarakat. 

Banyak faktor yang mempengaruhi budaya organisasi (sekolah). 

Yudhaningsih (2011) menyebutkan ada tiga faktor yaitu kepemimpinan, 

komunikasi, dan motivasi. Faktor kepemimpinan Kepala Sekolah dalam organisasi 

pendidikan harus memiliki sikap kepemimpinan yang bisa diteladani dan didengar 

oleh bawahan. Kepala Sekolah diharapkan mampu untuk beradaptasi dengan 

perkembangan yang ada, terlebih yang berkaitan dengan isu-isu terkini dalam dunia 

pendidikan di tingkat sekolah. Kepala Sekolah sebagai pimpinan harus mampu 

memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Oleh 

sebab itu, Kepala Sekolah sebagai leader perlu memiliki karakter khusus.  

Karakter khusus yang dimiliki oleh Kepala Sekolah antara lain mencakup 

kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan profesional, serta 

pengetahuan administrasi dan pengawasan. Kepala Sekolah harus tampil sebagai 

koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda di 
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sekolah dan secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan melalui 

penerapan prinsip-prinsip kualitas kepala sekolah untuk menjalankan fungsinya 

sebagai pemimpin. Hal ini di tunjukan dengan mampu menempatkan gaya dan 

perilaku kepemimpinannya 

Sagala (2008) menjelaskan bahwa perilaku kepemimpinan sekolah penting 

untuk diperhatikan mengingat fungsi Kepala Sekolah ada berbagai macam, yaitu: 

Kepala Sekolah sebagai educator (pendidik), Kepala Sekolah sebagai manajer, 

Kepala Sekolah sebagai administrator, Kepala Sekolah sebagai supervisor, Kepala 

Sekolah sebagai leader (pemimpin), Kepala Sekolah sebagai innovator. Adapun 

tugas-tugas Kepala Sekolah yaitu: menyusun perencanaan, mengorganisasikan 

kegiatan, mengarahkan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan 

pengawasan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan, menentukan kebijaksanaan, 

mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur pembelajaran dan mengadakan 

hubungan masyarakat. Selain itu tugas menyelenggarakan administrasi antara lain 

menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengarahan keuangan, penyusunan 

kurikulum, penanganan kesiswaan, sarana prasarana, kepegawaian, dan lain-lain. 

Tugas pemimpin tersebut akan berhasil dengan baik apabila setiap pemimpin 

memahami akan tugas yang harus dilaksanakannya. Oleh sebab itu kepemimpinan 

akan tampak dalam proses kepemimpinan Kepala Sekolah dalam merencanakan, 

mengatur organisasi sekolah, mengarahkan, membimbing, mempengaruhi dan atau 

menguasai pikiran-pikiran, perasaan-perasaan atau tingkah laku orang lain, dan 

melakukan pengontrolan berjalan efektif. Untuk menciptakan sekolah yang efektif 

dan efisien, Kepala Sekolah sebagai manajer pendidikan di tingkatan sekolah dan 

ujung tombak utama dalam mengelola pendidikan diharapkan mampu memegang 
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tugas dan bertanggung jawab memegang peran aktif dalam memajukan sekolah atau 

lembaga pendidikan (Landrito dan Sarros, 2013). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ada permasalahan 

budaya organisasi di sekolah berjalan kurang kuat dan kondusif. Hal ini terjadi 

karena masih ada guru yang kurang memiliki disiplin tepat waktu yang berdampak 

pada pembelajaran kurang optimal. Di sisi lain, Kepala Sekolah kurang efektif 

dalam kepemimpinannya, sehingga mempengaruhi kinerja guru yang kurang 

maksimal pula dan kualitas sekolah menjadi rendah. Atas dasar permasalahan 

tersebut timbul pertanyaan: “Apakah efektivitas kepemimpinan Kepala Sekolah 

berhubungan dengan  budaya organisasi?” untuk menjawab pertanyaan tersebut, 

maka dalam penelitian ini dipilih judul: ”Budaya Organisasi Ditinjau dari Efektivitas 

Kepemimpinan Kepala Sekolah” 

 

B.   Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. Hubungan antara efektivitas kepemimpinan Kepala Sekolah dengan budaya 

organisasi. 

2. Peran budaya organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan Kepala Sekolah.  

3. Tingkat efektivitas kepemimpinan Kepala Sekolah dan budaya organisasi. 

 

C.   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah. 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Bagi Kepala Sekolah diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat menambah 

khasanah pengetahuan tentang efektivitas kepemimpinan Kepala Sekolah 



 

6 

sehubungan dengan lingkungan budaya organisasi yang diterapkan di sekolah, 

sehingga Kepala Sekolah sebagai pimpinan dapat membuat kebijakan-kebijakan 

yang mendukung efektivitas kepemimpinan dalam menyelesaikan tugas-tugas 

sebagai Kepala Sekolah. 

2. Bagi guru 

Hasl penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru dalam memahami 

efektivitas kepemimpinan Kepala Sekolah ditinjau dari lingkungan budaya sekolah, 

sehingga guru mampu memberikan penilaian keefektifan kepemimpinan dan 

mendukung kebijakan Kepala Sekolah sesuai dengan budaya organisasi yang 

diterapkan di sekolah.  

3. Bagi  peneliti  selanjutnya   

Khususnya dibidang psikologi pendidikan hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam meneliti masalah yang  

berkaitan dengan efektivitas kepemimpinan Kepala Sekolah dan budaya organisasi 

di sekolah. 


