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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan merupakan wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

sebagaima diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka itu, 

pemerintah telah berupaya membangun sektor pendidikan secara terencana, terarah, 

dan bertahap serta terpadu dengan keseluruhan pembangunan kehidupan bangsa, baik 

ekonomi, IPTEK, sosial maupun budaya. Hal ini dilakukan agar Sumber Daya 

Manusia Indonesia mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia dari Negara lain 

(Depdiknas, 2004: 7). 

Namun demikian, sitem pendidikan nasional yang telah dibangun selama tiga 

dasawarsa terakhir ini, ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan 

tantangan nasional global dewasa ini. Program pemerataan dan peningkatan kualitas 

pendidikan yang selama ini merupakan fokus pembinaan masih menjadi masalah 

yang paling menonjol dalam dunia pendidikan kita.  

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan belum menunjukkan hasil yang mengembirakan, bahkan masih banyak 

kegagalan dalam implementasinya di lapangan. Kegagalan demi kegagalan anatara 

lain disebabkan oleh manajemen yang kurang tepat, penempatan tenaga yang tidak 

sesuai dengan bidang keahlian, dan penanganan masalah bukan oleh ahlinya, 

sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 

peningkatan mutu pada setiap jenis dan jejang pendidikan belum dapat terwujud. 



Bercermin pada kondisi di atas, untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah 

mengeluarkan satu kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 

1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah 

meletakkan kewenangan sebagian besar pemerintahan bidang pendidikan dan 

kebudayaan yang selama ini berada pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

(kabupaten/kota). 

Untuk merealisasikan undang-undang tersebut, perlu dilakukan manajemen 

yang tepat dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan di 

lapangan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003 (Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional) , yang menuntut penataan manajemen dalam 

berbagai jalur dan jenjang pendidikan yang sebelumnya merupakan wewenang pusat. 

Dengan berlakunya otonomi daerah ini, kewenangan bergeser pada sekolah di bawah 

koordinasi dan pengawasan pemerintah daerah kota dan kabupaten. 

Dengan otonomi daerah diharapkan strategi pembangunan pendidikan yang 

tidak efektif di masa lalu ditinggalkan dan diubah dengan strategi pembangunan 

pendidikan yang efektif. Strategi tersebut adalah strategi pembangunan pendidikan 

yang memberdayakan, yang memberikan kepercayaan yang lebih luas, dan 

mengembalikan wawasan pengelolaan pendidikan kepada sekolah. Peran pemerintah 

ditekankan pada pelayanan agar proses pendidikan di sekolah berjalan secara efektif 

dan efisien. Peran ini dapat dilakukan oleh semua jenjang pemerintahan baik pusat, 

propinsi maupan kabupaten atau kota, yang menjadi fokus pembangunan pendidikan 

adalah sekolah.  



Strategi dengan fokus sekolah ini atau yang lebih dikenal dengan Manajemen 

Berbasis Sekolah (School Based Management) disingkat MBS. Nurkolis (2003:1) 

MBS adalah penggunaan sumber daya yang berazaskan pada sekolah itu sendiri 

dalam proses pengajaran atau Pembelajaran. Sehingga dengan MBS diharapkan akan 

melahirkan masyarakat belajar. Karena dengan strategi ini maka seluruh jajaran 

pengelola dan pelaksana pendidikan dituntut untuk belajar. 

Selama ini akuntabilitas  sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada 

masyarakat masih sangat rendah. Terlalu kuatnya dominasi pemerintah pusat dan 

manajemen mikro penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara sistematis telah 

memadamkan akuntabilitas sekolah kapada masyarakat sekitar. Kedudukan 

masyarakat dan  orang tua murid sebagai konsumen pendidikan dengan  segala 

kepentingannnya telah lama diabaikan. Situasi ini harus segera diubah sekolah dan 

guru sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan orang tua untuk mendidik 

putra putrinya, maka seyogyanya sekolah dan guru  menunjukkan akuntabilitasnya 

kepada mereka.  

Dengan otonomi maka hambatan tersebut berusaha dihilangkan. Dalam 

wacana ini maka sekolah menjadi fokus dalam pengelolaan pendidikan. 

Konsekwensinya kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang amat besar dalam 

meningkatkan keberhasilan lembaga yang dipimpinya. 

Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah memikul tanggung jawab yang 

amat besar untuk memenuhi harapan dari berbagai pihak yang terkait. Dengan 

mengemban tugas pokok mencapai tujuan pokok pendidikan nasional yang telah 

dijabarkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, maka kepala sekolah 



dituntut untuk mampu mengarahkan, mengatur, memberi teladan kepada anak 

buahnya  mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan dan ketidakberhasilan sekolah mencapai tujuan ditentukan oleh 

berhasil tidaknya kepala sekolah mengatur atau mengelola  sekolah atau seluruh 

potensi  sekolah agar berfungsi optimal dalam mendukung tercapainya tujuan 

sekolah. Keefektifan (keberhasilan) sekolah juga akan terletak pada bagaimana  

dengan kepemimpinan kepala sekolah itu dalam merancang-bangun organisasi 

sekolah (Nurkolis: 2002). Fakta umum telah menunjukkan bahwa, dalam mengelola 

sekolah diperlukan suatu rencana yang terinci, sehingga tidak terjadi pelaksanaan 

yang tumpang tindih, kurang koordinasi, komunikasi yang kurang interaktif, kurang 

motivasi, tidak transparan, kurang teliti, dan kurang dipahami didasarkan atas tugas 

dan fungsi organisasi. Kurang terprogramnya perencanaan sekolah, menjadikan 

prestasi kerja yang dicapai oleh sekolah tidak maksimal (Depdiknas,2004: 1). 

Mulyasa dalam bukunya yang berjudul “Menjadi Kepala Sekolah Profesional” 

menyerupakan tugas kepala sekolah bagai pimpinan angkatan bersenjata. Jika dalam 

angkatan bersenjata ada istilah “ tidak ada prajurit yang bersalah”, maka dalam 

pendidikan  pun “ tidak ada tenaga kependidikan yang bersalah”. Selama ini justru 

sering kali  disalahkan adalah guru padahal sebagian besar kesalahan dan dosa adalah 

kesalahan dan dosa kepala sekolah. Pentingnya kepemimpinan kepala sekolah ini 

juga didukung oleh pendapat Purwanto, 1998: 101)  yang menyatakan  sebagai 

berikut. 

Di antara pemimpin-pemimpin pendidikan yang bermacam-macam jenis dan 
tingkatannya , kepala sekolah merupakan pemimpim pendidikan yang sangat 
penting . Dikatakan sangat penting karena lebih dekat dan langsung 
berhubungan dengan pelaksanaan program  pendidikan tiap-tiap sekolah. 



Dapat dilaksanakan  atau tidaknya suatu program pendidikan  dan tercapai 
atau tidaknya tujuan pendidikan itu, sangat bergantung pada kecakapan dan 
kebijaksanaan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. 
 
Tugas dan peranan kepala sekolah sangat banyak dan kompleks. Kepala 

sekolah tidak hanya bertugas memimpin jalannya kegiatan belajar mengajar di 

sekolah saja, tetapi seorang kepala sekolah juga diharuskan mampu 

mengkoordinasikan fungsi-fungsi pelaporan, manajemen administrasi, mana jemen 

keuangan, membuat skala prioritas, serta membuat berbagai keputusan yang 

mendukung percepatan tercapainya tujuan sekolah. 

Tanggung jawab kepala sekolah tidak hanya terbatas pada tugas internal 

sekolah saja tetapi juga tugas di luar sekolah yang berhubungan dan berinteraksi 

dengan masyarakat dan pihak orang tua murid. Untuk menghadapi berbagai pihak 

dengan berbagai sifat yang berbeda, maka kepala sekolah perlu memiliki kesadaran 

tentang adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam kelompok yang dihadapi. 

Kepala sekolah harus mampu menjadi mediator antara sekolah dengan masyarakat, 

dengan menyediakan waktu untuk semua pihak agar bisa berdialog dan membuat 

kesepakatan dan konsensus yang merefleksikan harapan-harapan masyarakat dan 

kepala sekolah dan pihak terhadap sekolah itu sendiri . 

Untuk melaksanakan tugas yang banyak dan beragam tersebut, diperlukan 

seorang kepala sekolah yang profesional. Satu hal yang perlu disadari bahwa menjadi 

kepala sekolah yang  profesional adalah sesuatu yang tidak mudah. Banyak hal yang 

harus dipahami, dipelajari, dan dikuasai. Untuk itulah diperlukan keahlian 

kepemimpinan. Karena kepemimpinan kepala sekolah yang efektif akan mampu 

melaksanakan tugas kekepalasekolahan dengan baik sehingga tercapai tujuan yang 



telah digariskan. Sebaliknya kepemimpinan yang tidak efektif akan sulit mencapai 

suatu keberhasilan.  

Mengingat peran sentral kepala sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan di 

sekolah, maka akan sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui pelaksanaan 

kepemimpinan kepala sekolah. Untuk itulah penulis bermaksud mengadakan 

penelitian  yang terungkap dalam tesis yang berjudul “ Efektivitas Kepemimpinan 

Kepala Sekolah (Studi Situs SD Negeri Bekonang 02 Kecamatan Mojolaban  

Sukoharjo).  

Pilihan terhadap SD Negeri Bekonang 02, didasarkan pada beberapa alasan, 

antara lain: 

1. SD Negeri Bekonang 02 telah mendapatkan sertifikat Akreditasi A (sangat baik) 

dari Badan Akreditasi  Sekolah.  Pernah menjadi juara II Lomba Prestasi 

Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Tingkat Propinsi Jawa Tengah. 

 

2. SD Negeri Bekonang 02 adalah salah satu SD Negeri di daerah pedesaan yang 

sudah cukup dikenal oleh masyarakat sebagai Sekolah Dasar yang berkualitas. 

Hal ini dibuktikan dengan lulusan, prestasi, dan dedikasi Kepala Sekolah dan 

guru-guru di sekolah tersebut yang cukup tinggi. 

3. SD Negeri Bekonagng 02  selalu menjadi pilahan pertama bagi wali murid yang 

ingin mendaftarkan ke Sekolah Dasar, khususnya di daerah Bekonang Kecamatan 

Mojolaban. 

B . Fokus Penelitian 



Berdasarkan topik tersebut, fokus  penelitian ini  adalah “Bagaimana 

kepemimpinan kepala sekolah yang efektif?”  Dengan  faktor-faktor berupa sub-sub 

fokus  sebagai berikut: 

1. Seperti apakah visi  dan misi SD Negeri Bekonang 02 yang efektif? 

2. Bagaimanakah kepemimpinan kepala sekolah SD Negeri Bekonang 

02? 

3. Bagaimanakah efektivitas kepemimpinan kepala sekolah di SD Negeri 

Bekonang 02? 

  C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kepemimpinan kepala 

sekolah yang efektif, dan beberapa faktor yang mendukungnya, antara lain:  

1. Visi dan misi SD Negeri Bekonang 02 yang efektif. 

2. Kepemimpinan kepala sekolah SD Negeri Bekonang 02 

3. Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah di SD Negeri Bekonang 02.  

   D.  Manfaat Penelitian 

Dengan mendasarkan pada tujuan penelitian tersebut di atas, maka hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut. 

1. Bahan masukan bagi kepala sekolah dalam memimpin sekolah agar lebih optimal 

sesuai dengan sumber daya yang ada di sekolah. 

2. Bahan pengembangan terhadap ilmu kepemimpinan yang terus mengalami 

perubahan dan perkembangan. 

    E. Daftar Istilah 



         1.  Efektivitas 

Efektivitas dalam (KUBI, 2003: 284) sama dengan keefektifan yang 

berarti keberhasilan (tentang usaha, tindakan). Efektivitas adalah kemampuan 

untuk menunjukkan suatu tujuan (Depdikbud, 1998: 47). Definisi ini secara 

eksplisit menyatakan bahwa efektivitas menunjukkan pada kemampuan 

merealisasi tujuan. Jadi, sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

          2.Kepemimpinan 

               Kepemimpinan diartikan perihal memimpin atau cara memimpin (KUBI, 

2003: 874). Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu 

kelompok yang diorganisasi menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan 

(Ralph M. Stogdill dalam Purwanto, 1998:27). John Maxwell mendeskripsikan 

satu kata, singkat dan sederhana, yang menempatkan kepemimpinan dalam 

jangkauan setiap orang. Kepemimpinan bukan jabatan, posisi, atau bagan alir 

(Flowchart). Kepemimpinan adalah suatu kehidupan yang mempengaruhi 

kehidupan lain (Kadir, 2001: 1). 

       3.Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dalam (KUBI, 2003: 546) diartikan  seorang guru yang 

mempimpin suatu sekolah. Dapat disebut juga guru kepala. Hal ini senada yang 

diungkapkan oleh Sukino (2003: 13) pada mulanya, kepala sekolah dasar disebut 

dengan “Mantri Guru” yang berarti kepala guru, bertugas memimpin guru yang ada 

di sekolahnya sehingga para guru dapat mengajar dengan baik. 

     4. SD Negeri Bekonang 02 



          Sekolah dasar yang biasanya disingkat SD adalah sekolah tempat 

memperoleh pendidikan sebagai dasar pengetahuan untuk melnjutkan ke sekolah 

yang lebih tinggi (KUBI, 2003: 1013). 

           Sekolah dasar Negeri Bekonang 02 adalah merupakan sekolah dasar 

yang terletak di desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupten Sukoharjo. Di 

desa Bekonang terdapat 3 buah sekolah dasar yaitu SD Bekonang 01, Bekonang 

02, dan Bekonang 03. 

4. Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah SD Negeri Bekonang 02 

Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah SD Negeri Bekonang 02 dapat  

diartikan keberhasilan cara memimpin yang dilakukan oleh seorang guru  yang 

memimpin sekolah (kepala sekolah) di SD Negeri Bekonang 02 dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 


