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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Kepala sekolah merupakan sumber daya atau guru yang diberi tugas untuk 

memimpin suatu sekolah yang mempunyai kompetensi tertentu dan dapat 

menjalankan tugas serta perannya sebagai seorang pemimpin atau kepala 

sekolah. Kepala sekolah dalam menjalankan kinerjanya harus mempunyai inovasi 

dan strategi di setiap melaksanakan tugas dan perannya serta harus bertanggung 

jawab atas kepemimpinannya. Dalam pengembangan sekolah, kepala sekolah 

memiliki peran dan tugas yang sangat besar dalam rangka memajukan sekolah. 

Kepala sekolah harus mampu menciptakan dan merancang berbagai program 

kegiatan untuk mengembangkan sekolah dengan melakukan kerjasama dengan 

berbagai pihak sekolah lainnya dan stakeholder sekolah lainnya. 

       Program pengembangan sekolah direncanakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada pada suatu sekolah. 

Pendidikan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan dan 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Lembaga utama di dalam 

pendidikan yaitu sekolah. Sekolah merupakan salah satu lembaga alternatif yang 

mempunyai visi, misi, tujuan dan fungsi. Sekolah sebagai sistem mempunyai 

komponen-komponen yang saling berkaitan yang memberikan kontribusi dalam 

pencapaian tujuan . 

       Perencanaan pendidikan sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan 

baik pada tingkat nasional maupun regional, selain itu juga dibutuhkan dalam 

pengambilan kebijakan di tingkat institusi sekolah, karena sekolah dijadikan 

sebagai tempat untuk mempersiapkan generasi muda dalam menjalani masa 

depan. Perencanaan pendidikan mempunyai lima fungsi dalam pengembangan 

pendidikan, yaitu memperkirakan masa depan, memiliki kesempatan yang terbaik 

diantara yang baik, sekolah mampu menyusun skala prioritas kebutuhan yang 

diperlukan dan sebagai alat ukur kinerja sekolah (Sa’ud dan Makmun dalam Ali, 

2012: 29). Perencanaan pendidikan sangat berperan penting dalam 
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pengembangan sekolah, sehingga potensi berkembangnya suatu sekolah juga 

dipengaruhi oleh hal-hal apa saja yang sudah direncanakan dalam pendidikan. 

Titik strategis perencanaan pendidikan pendidikan skala makro didorong oleh 

desentralisasi pendidikan yang memberikan keleluasan dan tanggung jawab 

terhadap sekolah untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan sekolah atau 

pemangku kepentingan (stakeholder) (Ali, 2012: 27). 

       Pendidikan secara umum diartikan sebagai usaha untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi-potensi baik berupa potensi jasmani maupun potensi 

rohani pada suatu lingkungan masyarakat, sehingga pembangunan suatu bangsa 

dapat dilihat dari perkembangan pendidikannya. Menurut Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah dijelaskan, 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan 

potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal 

harus menyelenggarakan pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan 

kedisiplinan untuk kemajuan pendidikan. 

       Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan 

sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Peningkatan pendidikan khususnya pada ruang lingkup makro ditentukan oleh 

operasionalisasi manajemen di tingkat sekolah, yang pemeran utama atau 

pelaksana utama dalam menjalankan manajemen adalah kepala sekolah yang 

dibantu oleh seluruh komunitasnya. Fakta menyebutkan, banyak ditemukan 

permasalahan berupa prestasi belajar siswa rendah, kedisiplinan baik guru 

maupun siswanya, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran serta staf 

tata usaha yang lamban dalam melayani kebutuhan siswa. Masalah-masalah ini 

membuktikan bahwa kemampuan kepala sekolah dalam mengelola dan 

memberdayakan staf masih kurang. Kepala sekolah harus mampu memanfaatkan 

sumber daya yang ada secara efektif dan maksimal agar tujuan pendidikan dapat 

terwujud dan terlaksana dengan baik.  
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       Permasalahan-permasalahan pendidikan di lingkup makro tersebut menuntut 

adanya perbaikan, salah satunya yaitu sistem kepemimpinan kepala sekolah atau 

kinerja kepala sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk memimpin dan mengelola 

pendidikan di lingkup makro, sehingga perlu adanya strategi-strategi yang harus 

diterapkan dalam kepemimpinannya, karena pada saat ini banyak kepala sekolah 

yang hanya menjalankan tugasnya dengan cara-cara yang masih konvensionl 

tanpa adanya pembaharuan maupun strategi baru dalam melaksanakan tugasnya. 

Penerapan strategi dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar 

jalannya program yang sudah direncanakan sebelumnya agar tujuan dari program 

tersebut dapat terwujud dan terlaksana sesuai yang diharapkan. Apabila kepala 

sekolah melaksananakan programnya tanpa menyusun strategi-strategi terlebih 

dahulu bukan berarti program yang direncanakan tidak dapat berjalan, akan tetapi 

dalam pencapaian tujuannya perlu waktu yang lebih lama dan hasilnya kurang 

maksimal, karena strategi merupakan pola kerja dari program yang telah dibuat 

dan telah dipikirkan baik dari segi baik dan buruknya.  

       Permasalahan yang sekarang sering muncul di sekolah adalah kinerja guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran yang masih rendah, prestasi hasil belajar siswa 

yang rendah, potensi dan bakat siswa yang ada kurang diperhatikan oleh sekolah 

serta sistem manajerial kepala sekolah yang masih kurang. SDIT Muhammadiyah 

Al-kautsar sangat memperhatikan sistem manajerial kepala sekolah, mulai dari 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran, peningkatan kinerja dan kualitas guru serta 

staf, peningkatan kemampuan siswa di bidang non akademik yang mencakup 

pengembangan minat dan bakat siswa dan hal-hal lain yang berhubungan dengan 

pengembangan sekolah. Berbagai program dirumuskan dan direncanakan untuk 

menunjang kegiatan meanajerial kepala sekolah dalam hal pengembangan 

sekolah untuk mewujudkan sekolah yang lebih baik. 

       Setiap kepala sekolah harus mempunyai keterampilan manajerial yang baik 

dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya. Kemajuan serta perkembangan 

sekolah sangat dipengaruhi oleh pemimpin sekolah itu sendiri yaitu kepala 

sekolah. Keterampilan manajerial kepala sekolah yang masih rendah dapat 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan sekolah itu sendiri, baik dalam hal 
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pembelajaran, perkembangan kinerja guru beserta staf yang bertugas di sekolah, 

serta pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan tidak berjalan 

dengan semestinya. 

       Berdasarkan uraian diatas, diadakan studi tentang kepemimpinan kepala 

sekolah dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas maupun mutu sekolah khususnya 

dalam mengembangkan profesionalisme guru, dan kemampuan akademik dan 

non akademik siswa khususnya pada siswa kelas IV dan V, oleh karena itu 

dilakukan penelitian skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Kepala Sekolah 

dalam Melaksanakan Program Pengembangan Sekolah di SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang Tahun Ajaran 2016/2017”. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu:  

1. Bagaimana peran dan tugas kepala sekolah dalam melaksanakan program 

pengembangan sekolah di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang pada 

tahun ajaran 2016/2017? 

2. Bagaimana Strategi yang diciptakan dan diterapkan kepala sekolah dalam 

rangka pengembangan sekolah di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 

Gumpang pada tahun ajaran 2016/2017? 

3. Program pengembangan sekolah apa saja yang sudah direncanakan di SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang pada tahun ajaran 2016/2017? 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini antara lain 

untuk:  

1. Mengetahui tugas serta peran kepala sekolah dalam melaksanakan program 

pengembangan sekolah di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang pada 

tahun ajaran 2016/2017. 

2. Mengetahui strategi yang diciptakan dan diterapkan kepala sekolah dalam 

rangka pengembangan sekolah di SDIT Muhammaditah Al-Kautsar 

Gumpang pada tahun ajaran 2016/2017. 
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3. Mengetahui program pengembangan sekolah yang direncanakan di SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang pada tahun ajaran 2016/2017. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

       Memberikan serta menambah wawasan pengetahuan dan ilmu mengenai 

tugas dan peran kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah dalam 

melaksanakan program pengembangan sekolah baik dalam bidang akademik, 

non akademik dan pengembangan profesi guru serta cara kepala sekolah 

dalam menciptakan strategi dalam melaksanakan pengembangan sekolah dan 

program-program yang direncanakan dalam pengembangan sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Memberikan pandangan serta pengalaman kepada kepala sekolah dalam 

memimpin sekolah yang baik, merencanakan dan melaksanakan program-

program pengembangan sekolah, manajemen kinerja dan penciptaan 

strategi kepemimpinan dalam pelaksanaan pengembangan di sekolah. 

b. Bagi Guru 

Memberikan pandangan dan pengalaman baru kepada guru dalam 

melaksanakan kinerjanya, baik dalam hal pembelajaran maupun 

pengembangan kinerjanya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana 

memanajemen sekolah dengan baik, menciptakan strategi kepemimpinan 

dalam pengembangan sekolah, perencanaan program pengembangan 

sekolah dan melaksanakan pembelajaran dengan baik yang kaitannya 

dalam hal pengembangan sekolah. 

 


