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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah  

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting 

karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi 

pembangunan bangsa.  Namun pada kenyataannya pendidikan di Indonesia 

saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan, artinya kualitas pendidikan di 

Indonesia masih tergolong rendah. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di 

Indonesia tentu tidak lepas dari peran dan kepemimpinan kepala sekolah 

sebagai pemimipin.  

Keberhasilan sekolah sangat ditentukan oleh kepala sekolah yang 

mampu mempengaruhi, menggerakkan, memberdayakan dan 

mengembangkan semua sumber daya pendidikan. Kepemimpinan kepala 

sebagai faktor pendorong untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, termasuk 

sasaran. Karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen 

dan kepemimpinan yang tangguh. Kepala sekolah harus mampu memobilisasi 

sumber daya sekolah, perencanaan dan evaluasi program, kurikulum, 

pembelajaran, pengelolaan personalia, sarana dan sumber belajar, keuangan, 

pelayanan siswa, hubungan dengan masyarakat, dan penciptaan iklim 

kondusif. Disamping itu kepala sekolah adalah faktor penentu bagi 

keberhasilan pendidikan di sekolah, karena Kepala sekolah  merupakan 

sentral serta sumber kegiatan belajar mengajar. Lebih lanjut dinyatakan 

bahwa Kepala sekolah merupakan komponen yang berpengaruh dalam 
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peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan atau kompetensi profesional dari seorang Kepala sekolah  sangat 

menentukan mutu pendidikan, Aqib (2011: 38).  Meningkatkan mutu 

pendidikan, berarti juga meningkatkan mutu Kepala sekolah  (Sagala, 2011: 

39).  

Salah satu indikator  keberhasilan kepemimpinan seorang kepala 

sekolah diukur dari mutu pendidikan yang ada di sekolah yang dipimpinnya, 

maka Kepala sekolah yang berhasil, yaitu kepala sekolah yang berhasil 

mencapai tujuan sekolah, serta tujuan dari para individu yang ada didalam 

lingkungan sekolah, harus memahami dan menguasai peranan organisasi dan 

hubungan kerjasama antara individu. Untuk membantu tugas kepala sekolah 

dalam menjalankan tugasnya mengorganisasi sekolah secara tepat diperlukan 

suatu kemampuan melakukan analisis terhadap kehidupan informal sekolah 

dan iklim atau suasana organisasi sekolah.  

Kemampuan melakukan analisis bagi kepala sekolah perlu dilatih 

sebelum para kepala sekolah tersebut menjalankan tugas sebagai kepala 

sekolah. Hal ini seperti diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. 

Permendiknas ini memuat tentang sistem penyiapan calon kepala 

sekolah/madrasah, proses pengangkatan kepala sekolah/madrasah, masa 

tugas, Pengembangan Keprofesian berkelanjutan (PKB), penilaian kinerja 

kepala sekolah/madrasah, mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai 

kepala sekolah/madrasah.  
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Keberhasilan dalam pelaksanaan diklat latihan kepemimpinan calon 

kepala sekolah tidak lepas dari pengelolaan diklat yang dilakukan LPPKS di 

Karanganyar, LPPKS di Karanganyar sebagai salah satu organisasi 

pemerintahan dituntut untuk melayani dan meningkatkan mutu sumber daya 

manusia pada calon Kepala Sekolah dengan sebaik-baiknya, dalam rangka 

memberikan bekal kepada calon kepala sekolah yang kompeten. Namun 

dalam pelaksanaan diklat kepemimpinan calon kepala sekolah di LPPKS 

Karanganyar, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu mendapat 

perhatian diantaranya: (1) Penyiapan program kurang sesuai dengan 

kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh calon kepala sekolah, termasuk 

kurikulum yang digunakan berpedoman pada buku petunjuk pelaksanaan 

diklat calon kepala sekolah/madrasah yang diterbitkan tahun 2011, sehingga 

tidak relevan lagi dengan kebutuhan untuk memenuhi kompetensi calon 

kepala sekolah (2) Pelaksanaan: proses pembelajaran tidak semuanya dapat 

berjalan dengan baik, karena adanya beberapa Master Trainer belum 

berpengalaman, sarana prasarana pembelajaran kurang mendukung, seperti 

kebutuhan simulasi pembelajaran berlum terstandar. (3) evaluasi belum 

terlaksana secara spesifik.      

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu adanya kajian lebih 

mendalam tentang pengelolaan diklat di LPPKS, dalam sebuah penelitian 

yang berjudul "Pengelolaan Latihan Kepemimpinan pada Diklat Calon 

Kepala Sekolah di Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah 

(LPPKS)”  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

disajikan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan program latihan kepemimpinan pada diklat calon 

kepala sekolah di LPPKS Karanganyar tahun 2016? 

2. Bagaimana pelaksanaan program latihan kepemimpinan pada diklat calon 

kepala sekolah di LPPKS Karanganyar tahun 2016? 

3. Bagaimana evaluasi program latihan kepemimpinan pada diklat calon 

kepala sekolah Di LPPKS Karanganyar 2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan  program latihan kepemimpinan pada 

diklat calon kepala sekolah di LPPKS Karanganyar pada tahun 2016. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program latihan kepemimpinan pada 

diklat calon kepala sekolah di LPPKS Karanganyar pada tahun 2016. 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi program latihan kepemimpinan pada 

diklat calon kepala sekolah Di LPPKS Karanganyar pada tahun 2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan, penulis 

mengharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis  

Sebagai karya ilmiah penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi 

tentang pelaksanaan program latihan kepemimpinan pada LPPKS 

Karanganyar 
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak: 

a) LPPKS dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program latihan 

kepemimpinan pada diklat calon kepala sekolah iniditerapkan. 

b) Dapat memberikan sumbangan saran dan pikiran bagi lembaga LPPKS 

Karanganyar. 

c) PPPPK dan LPMP seluruh Indonesia  sebagai acuan penyelenggaraan 

program latihan kepemimpinan bagi calon kepala sekolah 

d) Sebagai pengetahuan dan salah satu acuan bagi kegiatan keilmuan 

dalam masalah yang sama dimasa yang akan datang. 

 


