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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Kepemimpinan kepala sekolah menentukan keberhasilan sekolah 

dalam mencapai tujuan satuan pendidikan dalam mencapai tujuan satuan 

pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut 

Wahjosumidjo (2007: 17) Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi 

kegiatan seseorang atau kelompok dalm usaha kearah pencapaian tujuan 

dalam situasi tertentu. Mewujudkan tujuan organisasi sekolah kepala sekolah 

sebagai pemimpin di sekolah harus mampu melaksanakan kepemimpinannya 

dengan baik, salah satunya yaitu mampu menggerakkan bawahan (guru, 

tenaga kependidikan, dan siswa) untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Dalam menggerakkan para pengikut (bawahan) kepala sekolah 

akan memiliki perilaku kepemimpinan yang sering juga sebagai gaya 

kepemimpinan (style of leadership) yang berbeda-beda. Salah satu gaya 

kepemimpinan yang terbaru saat ini serta banyak diminati oleh para peneliti 

yaitu mengenai gaya kepemimpinan yang melayani (servant leadership). 

Servant leadership menurut Fernandes (1980: 2) yaitu, suatu gaya 

kepemimpinan yang pada hakikatnya mengutamakan kebutuhan individu 

iain di atas kebutuhan diri sendiri dan bertujuan untuk mengembangkan 

individu lain di dalam organisasi untuk berkembang dan menjadi lebih baik. 

Orientasi servant leadership adalah untuk melayani pengikut dengan standar 



2 
 

moral spiritual. Para pemimpin-pelayan (servant leaders) biasanya 

menempatkan kebutuhan pengikut sebagai prioritas utama dan 

memperlakukannya sebagai rekan kerja, sehingga kedekatan diantara 

keduanya sangatlah erat karena saling terlibat satu sama lain.  

Trompenaars & Voerman (2010: 3) mengemukakan bahwa Servant 

Leadership adalah gaya manajemen dalam hal memimpin dan melayani 

berada dalam satu harmoni, dan terdapat dalam interaksi dengan lingkungan. 

Seorang servant leader adalah seseorang yang memiliki keinginan kuat 

untuk melayani dan memimpin, hal yang penting dalam servant  leadership 

adalah mampu menggabungkan keduanya sebagai strategi yang saling 

memperkuat secara positif. Dalam hal ini pemimpin berperan sebagai 

teladan, rekan kerja, maupun sebagai pendorong atau motivator.  

Servant leadership menurut Fernandes (1980: 2) yaitu, suatu gaya 

kepemimpinan yang pada hakikatnya mengutamakan kebutuhan individu 

iain di atas kebutuhan diri sendiri dan bertujuan untuk mengembangkan 

individu lain di dalam organisasi untuk berkembang dan menjadi lebih baik. 

Orientasi servant leadership adalah untuk melayani pengikut dengan standar 

moral spiritual. Para pemimpin-pelayan (servant leaders) biasanya 

menempatkan kebutuhan pengikut sebagai prioritas utama dan 

memperlakukannya sebagai rekan kerja, sehingga kedekatan diantara 

keduanya sangatlah erat karena saling terlibat satu sama lain.  

 Selain itu, servant leaders biasanya terjun langsung didalam organisasi 

untuk bisa membangun dan mendorong guru dan guru dan guru dan guru dan 

guru dan guru dan tenaga kependidikannya untuk terus berkembang. Hal ini 
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bisa berupa memberikan pelayananan dan pertolongan apabila guru dan 

tenaga kependidikan mengalami kesulitan dalam organisasi. 

Berdasarkan pengamatan awal peneliti di SD Negeri 1 Grobogan 

diketahui bahwa kepala sekolah memberikan kesempatan yang luas bagi 

guru dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensinya, baik 

dengan mengikuti seminar, workshop, maupun melanjutkan studi mereka. 

Konsep kepemimpinan yang diterapkan kepala SD Negeri 1 Grobogan ini 

memiliki konsep yang sama dengan servant leadership  dalam melaksanakan 

kepemimpinannya.  

Kepemimpinan Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Grobogan diharapkan 

dapat berjalan dengan baik sehingga kemajuan sekolah bisa tercapai. Sebagai 

sekolah inti yang berada di kota kecamatan, SD Negeri 1 Grobogan sebagai 

acuhan sekolah lain untuk dapat maju dan berprestasi.  

SD Negeri 1 Grobogan yang terletak di Kelurahan Grobogan  

merupakan sekolah dasar yang berada di Kota Kecamatan Grobogan, minat 

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut sangat tinggi. 

Kualitas sekolah ini sangat bagus yang memiliki fasilitas dan akses untuk 

teknologi lebih mudah dan lebih cepat. 

Dari uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian mengenai 

servant leadership Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Grobogan karena SD 

tersebut merupakan sekolah unggul yang memiliki kepala sekolah yang 

mampu membawa sekolah tersebut menjadi sekolah pilihan didaerahnya. 

Servant leadership yang dilaksanakan oleh kepala sekolah SDN 1 Grobogan 
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memiliki keunikan yang khas sesuai dengan kepribadian dan gaya kepala 

sekolah. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, ada tiga 

permasalahan yang perlu dibahas :  

1. Bagaimana servant leadership kepala sekolah dalam pengelolaan SDM 

(Sumber Daya Manusia) di SD Negeri 1 Grobogan, Kecamatan 

Grobogan, Kabupaten Grobogan?  

2. Bagaimana servant leadership kepala sekolah dalam pengelolaan sarana 

prasarana sekolah (sarpras) di SD Negeri 1 Grobogan, Kecamatan 

Grobogan, Kabupaten Grobogan?  

3. Bagaimana servant leadership kepala sekolah dalam pengelolaan 

keuangan sekolah  di SD Negeri 1 Grobogan, Kecamatan Grobogan, 

Kabupaten Grobogan?  

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada tiga tujuan yang ingin dicapai. 

1. Untuk mendeskripsikan servant leadership kepala sekolah dalam 

pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) di SD Negeri 1 Grobogan, 

Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. 

2. Untuk mendeskripsikan servant leadership kepala sekolah dalam 

pengelolaan sarana prasarana sekolah (sarpras)) di SD Negeri 1 

Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan.  
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3. Untuk mendeskripsikan servant leadership kepala sekolah dalam 

pengelolaan keuangan sekolah di SD Negeri 1 Grobogan, Kecamatan 

Grobogan, Kabupaten Grobogan.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat secara teoretis dan 

manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini sebagai wacana teoritis untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai kepemimpinan kepala sekolah yang 

diterapkan di dunia pendidikan khususnya di sekolah dasar.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi untuk lebih meningkatkan kualitas sekolah dengan adanya 

kepemimpinan kepala sekolah yang kompeten.  

b. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuannya dalam memimpin sekolah dan menjadi 

panutan bagi seluruh warga sekolah. 

c. Bagi peneliti dapat menjadi acuan atau sebagai salah satu bahan 

pustaka dalam rangka mengembangkan pengetahuan, khususnya 

yang berkenaan dengan kepemimpinan kepala sekolah. 

 


