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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang 

terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Dalam 

meningkatkan kualitas  perlu perencanaan yang sistematis sehingga proses yang 

dilakukan terarah dan fokus terhadap tujuan yang sudah ditetapkan, proses 

tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Proses pendidikanyang dilakukan 

oleh manusia dapat dilakukan melalui 3 jalur pendidikan yakni; pendidikan 

informal, pendidikan nonformal dan pendidikan formal. Pendidikan pertama kali 

yang dilakukan manusia yakni melalui jalur pendidikan keluarga, dimana dalam 

pendidikan tersebut sangat tergantung pada kondisi lingkungan dan keluarga 

yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.  

Kedua, pendidikan yang dilalui adalah pendidikan nonformal yakni jalur 

pendidikan tidak resmi, pendidikan ini bisa terstuktur dan berjenjang. Beberapa 

pendidikan nonformal yang banyak digunakan pada anak usia dini seperti Taman 

Pendidikan Al Quran dan Pendidikan Anak Usia Dini. Ketiga, pendidikan formal 

merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. 

Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, dimulai dari 

pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan 

sekolah menengah atas, sampai dengan pendidikan perguruan tinggi. 

Sekolah merupakan lembaga atau sarana dalam melaksanakan pelayanan 

belajar atau proses pendidikan. Sebagai organisasi pendidikan formal, sekolah 

memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Penyelenggaraan satuan pendidikan secara baik, tertata dan sistematis hingga 

proses yang terjadi didalamnya dapat menjadi suatu sumbangan besar bagi 

kehidupan sosial masyarakat.  

Sekolah sebagai suatu institusi yang melaksanakan proses pendidikan 

dalam tataran mikro menempati posisi penting, karena di lembaga inilah setiap 

anggota masyarakat dalam hal ini yaitu peserta didik dapat mengikuti proses 
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pendidikan dengan tujuan membekali mereka dengan berbagai ilmu dan 

pengetahuan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional, seperti halnya yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 

tahun 2003 pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang 

menyatakan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggungjawab. 

 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah manusia yang 

komperhensip dalam berfikir dan selalu berorientasi pada masa depan, memiliki 

sikap positif, berperilaku baik, berwawasan serta memiliki ketrampilan, 

kemampuan, keahlian di bidang yang membutuhkan. Sehingga SDM yang 

berkulitas tidak hanya mampu mengelola sumber daya alam tetapi juga 

berorientasi pada masa depan dan juga kesejahteraan negara.  

Kualitas pendidikan merupakan masalah pokok yang menjamin 

perkembangan sekolah dalam meraih keberhasilan ditengah-tengah persaingan 

dunia pendidikan yang semakin maju. Kualitas pendidikan dapat terwujud 

apabila lembaga pendidikan mempunyai pemimpin yang mampu mengelola 

secara optimal dari segala sumberdaya yang dimiliiki. Oleh karena itu, dalam 

rangka mengelola dan menciptakan sekolah yang berkualitas diperlukan kepala 

sekolah, guru-guru dan staff karyawan. 

Kehadiran kepala sekolah sangat penting didalam instansi sekolah karena 

kepala sekolah berperan sebagai motor penggerak bagi sumber daya sekolah 

antara lain; guru, karyawan dan  peserta didik. Dalam meningkatkan kualitas 

sekolah hendaknya kepala sekolah harus memperhatikan strategi yang akan 

digunakan, strategi yang digunakan mencakup peran dan tugas kepala sekolah 

yaitu kepala sekolah harus mampu menjadi educator, manager, administrator, 

supervisor, leader, inovator dan motivator. Selain itu, kepala sekolah harus dapat 
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menempatkan, memilih,  dan menggunakan strategi atau gaya kepemimpinan 

yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang dipimpinnya.  

Menurut Sutrisna, yang dikutip dalam buku yang ditulis Kompri, 

menyatakan bahwa kompetensi yang wajib dimiliki oleh kepala sekolah itu harus 

memiliki wawasan kedepan (visi) dan harus tahu apa yang harus dilakukan 

(misi), serta faham cara apa saja yang ditempuh (strategi), memiliki kemampuan 

mengkoordinasikan dan menyerasikan sumber daya yang terbatas yang ada untuk 

memenuhi kebutuhan sekolah yang umumnya tidak terbatas, memiliki 

kemampuan mengambil keputusan, memiliki kemampuan memobilisasi sumber 

daya yang ada untuk mencapai tujuan dan mampu menggugah bawahannya untuk 

melakukan hal penting bagi tujuan sekolah. 

Kepala sekolah dalam meningkatkan paradigma baru dalam dunia 

pendidikan harus berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal seperti; guru, 

pustakawan, laboran, teknisi dan tenaga administrasi maupun pelanggan 

eksternal seperti; siswa yang merupakan pelanggan primer, masyarakat yang 

merupakan pelanggan sekunder dan pemakai lulusan yang merupakan pelanggan 

tersier. Selain itu kepala sekolah  juga harus meningkatan kualitas input (perserta 

didik), kualitas process (proses belajar mengajar), kualitas output (lulusan) dan 

kualitas outcame (Pemakai lulusan). 

Peningkatan kualitas pendidikan dengan cara bertahap harus melalui 

proses dan usaha yang optimal, diiringi dengan adanya kepala sekolah yang 

selalu memberi motivasi kepada guru dan karyawan serta warga sekolah untuk 

dapat mencapai kualitas tersebut. Peran guru dalam penyelenggaraan pendidikan 

sangat dominan terhadap pencapaian kualitas sekolah, oleh karenanya upaya 

untuk mempersiapkan sumberdaya manusia dalam hal ini yaitu guru yang 

profesional perlu penegasan yang konkret seperti yang tercantum dalam UU no. 

14 tahun 2005 mengenai guru dan dosen.  

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga kerja profesional pada 

jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini 

pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dapat disimpulkan bahwa untuk menjadikan sekolah yang berkualitas 
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diperlukan kepala sekolah yang dapat berperan sebagai pendidik, manajer, 

administrator, supervisor, pemimpin dan inovator. Selain itu dalam menentukan 

dan melaksanakan strategi guna meningkatkan kualitas sekolah diperlukan guru-

guru yang aktif, inisiatif dan inovatif agar terciptanya visi, misi dan tujuan 

sekolah yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta merupakan salah satu SMA Swasta di Surakarta. Di SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta ini lebih mengedepankan potensi siswa baik dalam 

bidang akademis maupun di luar akademis. Salah satu strategi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah SMA Muhammadiyah 2 Surakarta adalah menselaraskan 

potensi akademis dan non akademis. Adapun dalam bidang akademis diantaranya 

adalah tambahan jam belajar baik di awal maupun di akhir pertemuan untuk 

memperkaya pengetahuan terkhusus pelajaran yang akan diujikan di Ujian 

Nasional.  

Sebagai motivator, kepala sekolah selalu memberikan motivasi kepada 

semua warga sekolah untuk mencapai visi, misi dan tujuan sekolah, memberikan 

semangat dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah kepada guru-

guru. Sedangkan dalam bidang non akademis kepala sekolah memberikan 

pelayanan dalam ekstrakurikuler terbukti SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 

banyak memperoleh medali maupun piagam perhargaan serta sering 

memenangkan banyak kejuaraan dari tingkat daerah maupun di tingkat nasional, 

sebagai contohnya adalah ekstra kurikuler di bidang olahraga futsal dan 

sepakbola. 

Begitu juga di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta yang selalu 

meningkatkan kualitas sekolah dengan menggali potensi, mengoptimalkan 

seluruh sumberdaya yang ada dan mengerahkan seluruh potensi siswa dalam 

meningkatkan kualitas sekolah. Strategi kepala sekolah lebih mengarah pada 

proses dan cara menanamkan karakter dan menyeimbangkan antara akademis dan 

spiritual (agama). Kegiatan yang dilakukan antara lain membaca Al-Quran pada 

saat sebelum jam pelajaran pertama dimulai dan sholat dhuha pada saat jam 

istirahat pertama.   
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Adapun dalam bidang akademis kepala sekolah meningkatkan inovasi 

dengan mengadakan program unggulan Full Day School berbasis unggulan. Full 

Day School berbasis unggulan adalah sistem pendidikan yang menerapkan 

kegiatan belajar mengajar penuh dengan memadukan sistem pengajaran intensif 

serta pengembangan diri secara kreatif yang dilakukan secara terpadu.  

Menurut Darwati kepala sekolah SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, 

“prinsip dari sistem pendidikan Full Day School berbasis unggulan adalah sistem 

pendidikan dengan waktu belajar sehari penuh, yang memadukan berbagai 

disiplin pelajaran yang berpusat pada suatu masalah berdasarkan kebutuhan 

peserta didik, orang tua dan masyarakat, sehingga siswa menjadi berwawasan 

luas dan berprestasi”. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

SMA Muhammadiyah 2 Surakarta dengan mengambil judul : “Strategi Kepala 

Sekolah dan Kinerja Guru dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah di SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh dua rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi kepala sekolah SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 

dalam meningkatkan kualitas sekolah? 

2. Bagaimana kinerja guru di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta dalam 

meningkatkan kualitas sekolah? 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu 

penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji 

suatu pengetahuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan strategi kepala sekolah SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta dalam meningkatkan kualitas sekolah? 
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2. Mendeskripsikan  kinerja guru di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta dalam 

meningkatkan kualitas sekolah? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang diperoleh pihak-

pihak tertentu dari hasil penelitian yang telah dilakukan.  

1. Manfaat teoritis 

Mendeskripsikan strategi kepala sekolah dan kinerja guru di SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta dalam meningkatkan kualitas sekolah. 

2. Manfaat praktis  

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dalam 

penyusunan maupun pelaksanaan program-program sekolah agar dapat 

lebih meningkatkan kualitas sekolah dan perbaikan-perbaikan terkait 

dengan kualitas sekolah. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi dan 

referensi dalam hal yang berkaitan dengan strategi kepala sekolah, kinerja 

guru dalam meningkatkan kualitas sekolah. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam 

penelitian selanjutnya sehingga dapat melakukan penelitian yang lebih 

sempurna, terutama berkaitan dengan strategi kepala sekolah dan kinerja 

guru dalam meningkatkan kualitas sekolah. 

 


