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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan pada saat ini sangatlah kompetatif seiring 

berjalanya waktu, banyak sekolah yang berlomba-lomba meningkatkan mutu 

pendidikan agar tidak ketinggalan oleh perkembangan zaman. Peran kepala 

sekolah sangatlah penting dalam menunjang perkembangan kualitas sekolah. 

Kepala sekolah mempunyai tugas untuk memimpin para anggota masyarakat 

yang berada dalam lingkup sekolah tertentu yang meliputi, guru, siswa, dan para 

karyawan yang bersangkutan dengan sekolah.  

Guru dan kepala sekolah harus bekerja sama dalam membicarakan 

segala rencana, termasuk menetapkan kurikulum di sekolah yang berpedoman 

pada kurikulum inti. Kepala sekolah dengan dibantu oleh wakil dan staff 

pengajar selalu mengupayakan tercipta dan terbinanya suasanya yang kondusif 

serta sifat kekeluargaan yang mendukung berlangsungnya proses belajar 

mengajar yang efektif. Maka dari itu seorang kepala sekolah harus mempunyai 

jiwa sebagai seorang pemimpin. Setiap kepala sekolah mempunyai sifat gaya 

kememimpin yang berbeda-beda. Adapun gaya kepemimpinan itu sangat 

berpengaruh terhadap kinerja guru. 

Menurut Robbins dalam Danim dan Suparno (2009: 3) mengatakan, 

kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok kearah 

pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Usman (2008:275) memberikan defenisi 

bahwa “kepemimpinan mengandung makna mempengaruhi orang lain untuk 

berbuat seperti pemimpin kehendaki”. Jadi, dari beberapa pengertian diatas 

dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok untuk berbuat seperti pememimpin kehendaki 

untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Dilapangan banyak kita jumpai antara guru dan kepala sekolah masih 

sering terjadi misscomunication. Hal ini menyebabkan faktor penghambat 

terjadinya peningkatan mutu di sekolah. Adapun faktor yang 
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menyebabkan hal ini terjadi tidak adanya rasa kekeluargaan antara kepala sekolah 

dengan para staff pengajar sehingga tidak ada sifat saling terbuka, gaya 

kepemimpinan kepala sekolah yang keras. 

Berdasarkan observasi di SD Ngabeyan 3 pada tanggal 13 Agustus tahun 

2016, ada beberapa guru yang mengeluhkan tentang gaya kepemimpinan kepala 

sekolahnya, dan disekolahan tersebut masih terlihat kurang terjalin rasa 

kekeluargaanya. Maka dari itu untuk mengetahui sejauh mana seorang kepala 

sekolah dapat memimpin para anggotanya, apa yang didapatkan sekolah selama 

masa kepemimpinanya, bagaimana hubungan antara kepala sekolah dengan para 

staf pengajar. Berdasarkan uraian tersebut dilakukan penelitian tentang “Persepsi 

Guru Terhadap Gaya Kepemimpina Kepala Sekolah di SD N Ngabeyan 3”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik 

rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimana persepsi guru terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah di SD N 

Ngabeyan 3 Kartasura? 

2. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah di SD N Ngabeyan 3 Kartasura? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas dapat ditarik tujuan penelitian: 

1. Mendiskripsikan persepsi guru terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah di 

SD N Ngabeyan 3. 

2. Mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah di SD N Ngabeyan 3. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 
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Memberikan kesempatan kepada guru untuk menuangkan segala persepsi 

terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah, dapat menumbuhkan rasa 

kekeluargaan dan sifat saling terbuka. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Menjadi bahan evaluasi untuk memimpin para guru agar  tercipta dan 

terbinanya suasanya yang kondusif serta sifat kekeluargaan yang mendukung 

berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil pengamatan langsung 

serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi di 

perguruan tinggi. 

 


