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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan unsur terpenting dalam sebuah perusahaan atau 

organisasi karena manusialah pengelola sumber daya lainnya yang ada, 

sehingga menjadi bermanfaat dan tanpa adanya sumber daya manusia maka 

sumber daya lainnya menjadi tidak berarti. Untuk itu perlu adanya pendidikan 

atau sekolah yang memadai dan bermutu agar terbentuk sumber daya-sumber 

daya manusia yang berkualitas. Sumber daya utama yang kita butuhkan adalah 

seorang pemimpin. Pemimpin yaitu seorang yang dapat mempengaruhi orang 

lain atau sekelompok orang untuk mengerahkan usaha bersama, guna 

mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan adalah 

suatu gaya atau proses mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang untuk 

mengerahkan usaha bersama guna mencapai sesuatu sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan.  

Peran menurut Soekanto (2009: 212-213) adalah proses dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Menurut 

Wahjosumidjo (2007: 81) sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan 

unik. Bersifat komplek karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya 

terdapat berbagai dimensi yang satu dengan lain saling berkaitan dan saling 

menentukan. Sedang sifat unik,  menunjukkan bahwa sekolah sebagai 
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organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-

organisasi lain. 

Pemimpin dalam pendidikan khususnya sebuah sekolah disebut kepala 

sekolah, kepala sekolah itu guru yang ditugasi memimpin sekolah. Sehingga 

dapat diartikan kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas lain 

memimpin sekolah yang mana disitu terdapat proses belajar dan mengajar dan 

terjadi interaksi antara guru dan siswa. Pemimpin tertinggi di sekolah adalah 

kepala sekolah. Kemajuan sekolah akan ditentukan oleh pola 

kepemimpinannya. Untuk mencapai tujuan pendidikan, kepemimpinan kepala 

sekolah merupakan jabatan yang sangat menentukan. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa, 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Maka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia 

tidak bisa ditunda. Kualitas tenaga pendidikan harus ditingkatkan agar 

mendukung kualitas pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, tenaga 

kependidikan merupakan komponen terpenting, karena mereka bertugas 

melatih, mengajar, meneliti, mengelola, mengevaluasi, mengembangkan dan 

memberikan pelayanan di bidang pendidikan. 
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Agar pendidikan bermutu, berbagai upaya telah pemerintah lakukan, 

salah satunya adalah melakukan penerapan manajemen berbasis sekolah. 

Sebagai pendekatan peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian 

wewenang kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah sesuai 

dengan kondisi dan tuntutan lingkungan sekolah. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Nurkolis (2013: 11), bahwa manajemen berbasis sekolah memberikan 

kewenangan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sekolahnya 

sendiri. Pengelolaan sumber daya sekolah dapat lebih efektif jika sekolah 

tersebut mengetahui ancaman, peluang, hambatan, dan kekuatannya. Selain itu 

kepala sekolah diberikan hak untuk mengatur sekolah tersebut agar dapat 

trasparan sehingga sekolah akan menjadi demokratis yang melibatkan anggota 

sekolah dalam mengambil keputusan. 

Kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan penerapan 

pendidikan. Semua kegiatan yang ada di sekolah sebagai penggerak utamanya 

adalah kepala sekolah. Menurut Wahjosumidjo (2007: 83) kepala sekolah 

merupakan seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

suatu sekolah, sehingga semua pelaksanaan kegiatan sekolah menjadi 

tanggung jawabnya. Dalam Buku Kerja Kepala Sekolah (Kemendiknas, 2011: 

7-10), dinyatakan bahwa kepala sekolah dituntut untuk mampu merencanakan 

program, melaksanakan rencana kerja, melaksanakan supervisi dan evaluasi, 

menjalankan kepemimpinan sekolah, serta menerapkan sistem informasi 

sekolah. Realita yang terjadi dilingkungan sekolah dasar selama ini peran 

kepala sekolah sangat berpengaruh dalam proses kemajuan sebuah sekolah. 
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Hasil lulusan, kualitas pembelajaran dan dampak bagi lingkungan sekitar 

merupakan bagian dari peran kepala sekolah, seperti di SD Negeri 1 Pojok 

Tawangharjo Grobogan. Namun begitu diharapankan peran kepala sekolah 

dalam pengelolaan administrasi, kegiatan pembelajaran  dan evaluasi program 

pembelajaran harus selalu ditingkatkan dan dikembangkan lagi seiring 

kemajuan pendidikan nasional. 

B.  Rumusan Masalah 

Fokus penelitian ini adalah tentang peran kepala sekolah dalam 

pengelolaan pembelajaran di SD Negeri 1 Pojok Tawangharjo Grobogan, 

berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian maka dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana karakteristik pengelolaan administrasi pembelajaran guru di 

SD Negeri 1 Pojok Tawangharjo Grobogan? 

2. Bagaimana karakteristik pengelolaan kegiatan pembelajaran guru di SD 

Negeri 1 Pojok Tawangharjo Grobogan? 

3. Bagaimana karakteristik pengelolaan evaluasi program pembelajaran 

guru di SD Negeri 1 Pojok Tawangharjo Grobogan? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan karakteristik pengelolaan administrasi 

pembelajaran guru di SD Negeri 1 Pojok Tawangharjo Grobogan. 

2. Untuk mendiskripsikan karakteristik pengelolaan kegiatan pembelajaran 

guru di SD Negeri 1 Pojok Tawangharjo Grobogan. 
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3. Untuk mendiskripsikan karakteristik pengelolaan evaluasi program 

pembelajaran guru di SD Negeri 1 Pojok Tawangharjo Grobogan. 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis dan 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dalam 

pengembangan sumbangan pengetahuan di bidang pendidikan terutama 

yang berkaitan teori-teori berkaitan dengan peran kepala sekolah terhadap 

pengelolaan sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada : 

a. Bagi guru  

1) Dapat memberikan pengalaman untuk guru dalam meningkatkan 

kinerjanya. 

2) Membantu guru dalam mengembangkan kurikulum. 

b. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan bagi  guru  dan kepala sekolah untuk saling  

sharing  dan berdiskusi  untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

hasil belajar siswa. 

 

 


