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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sekolah memiliki peranan yang sangat besar dalam mencerdaskan 

kehidupan dan bertanggung jawab atas moral anak bangsa. Sekolah yang 

bermutu apabila memberikan edukasi dan sosialisasi, sehingga menjadi 

pribadi yang terdidik memiliki adaptabilitas dan bermutu tinggi untuk eksis 

serta kompetitif. Salah satu tandanya adalah sekolah memiliki pemimpin dan 

tenaga pendidik yang bertanggung jawab serta profesional.  

Menurut Darmadi (2018) kepala sekolah dan guru merupakan bagian 

dari input sekolah dan menjadi prasyarat bagi keberlangsungan proses 

pendidikan. Proses pendidikan sangat erat dikaitkan oleh kinerja tenaga 

pedidik (guru). Tenaga pendidik merupakan bagian penting dari sekolah, 

peranan pendidik dalam proses belajar mengajar menjadi dominasi. Untuk 

dapat berpikir serta bekerja secara maksimal, guru sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja dimana mereka berada. Dimana mereka dilingkungan kerja 

yang baik maka akan dapat menciptakan kondisi yang memacu bekerja 

dengan baik begitupun sebaliknya. 

Terciptanya kinerja yang profesional disekolah membutuhkan 

dukungan peran kepala sekolah yang kompeten. Kepala sekolah sebagai 

pemimpin berpengaruh dalam menentukan kinerja guru. Kepala sekolah yang 

baik dapat mengupayakan peningkatan kinerja bawahan melalui peran kepala 

sekolah.Mewujudkan sebuah sekolah yang berkualitas diperlukan tenaga 

pendidik (guru) yang mempunyai motivasi kerja tinggi untuk menghasilkan 

lulusan yang pada nantinya dapat bersaing di dunia kerja.Guru yang 

mempunyai motivasi kerja tinggi selalu menciptakan inovasi-inovasi baru 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Apabila di dalam sekolah terdapat 

sebagian guru yang mempunyai motivasi kerja yang rendah, maka mereka 

tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya dengan 
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hasil yang baik. Keadaan ini dapat menimbulkan hambatan dalam pencapaian 

hasil pekerjaan atau mempengaruhi efektifitas kerja guru.  

Terjadinya pandemi Covid-19 yaitu penyakit akibat suatu virus baru 

yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia, namun sekarang ini virus 

ini teridentifikasi pada manusia. Mengantisipasi penularan Covid-19 maka 

pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti wajib memakai masker 

dan social and physical distancing. Kondisi seperti ini mengharuskan 

masyarakat Indonesia untuk tetap berada di rumah. Seluruh kegiatan yang 

biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk saat ini kegiatan dialihkan ke 

rumah, tidak terkecuali bersekolah. Lembaga pendidikan dituntut untuk 

melakukan berbagai metode dalam proses pembelajaran. Salah satu metode 

yang dilakukan adalah pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring.  

Kepala sekolah adalah pemimpin disetiap jenis dan satuan pendidikan, 

kepala sekolah memiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, perilaku yang dimiliki dihayati, dikuasai, dan 

diwujudkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya sesuai dengan 

Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan (Permendiknas NO. 19 Tahun 2007). 

Dalam Permendikbud No. 6 tahun 2018 dijelaskan bahwa kepala sekolah 

merupakan guru yang diberi tugas tambahan dengan kompetensi: 

pengetahuan, sikap keterampilan, kepribadian, menejerial, kewirausahaan, 

supervisi, dan sosial.  

Tanggung jawab kepala sekolah terhadap proses pendidikan di sekolah 

hendaknya dapat dilaksanakan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. 

Kepala sekolah juga dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa segala 

sesuatunya telah berjalan dengan baik, termasuk perencanaan dan 

implementasi kurikulum, penyediaan dan pemanfaatan sumber daya guru, 

rekrutmen sumber daya siswa, kerjasama sekolah dan orang tua. Sebagaimana 

dikemukakan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 pasal 12 ayat 1 

“Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan 

pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.”. 
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Menurut Bafadal, Nurabadi, & Yusuf Sobri, Ahmad Gunawan (2019) 

memaparkan bahwa “The success of principals in carrying out their duties is 

largely determined by the leadership of the principal. Leadership is the most 

important factor in supporting the achievement of school organisation goals. 

The success of the school principals in managing offices, managing school 

infrastructure, fostering teachers, or managing other school activities is 

largely determined by the principal’s leadership. If the principal is able to 

mobilise, guide and direct members appropriately, all activities in the school 

organisation will be carried out effectively. Conversely, if you cannot move 

members effectively, they will not be able to reach their goals optimally.” 

Berhasil atau tidaknya suatu lembaga pendidikan  tergantung dari bagaimana 

kepemimpinan dalam lembaga pendidikan dan pemberdayaan tenaga 

pendidiknya.  

Menurut pendapat Robert G. Owens dalam Ismail Nawawi (2004) 

kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok 

diorganisir menuju penentuan dan pencapaian tujuan. Kepemimpinan menurut 

George R. Terry dalam Afifudin menyatakan bahwa kepemimpinan 

merupakan hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, 

mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hatch menjelaskan bahwa 

“Leadership is any contribution to establishment and attaiment of group 

purpose” artinya bahwa kepemimpinan merupakan kontribusi apapun untuk 

pembentukan dan upaya tujuan kelompok. 

Kepala sekolah berperan penting dalam menggerakkan berbagai 

komponen yang dipimpinnya sehingga proses belajar mengajar di sekolah 

dapat berjalan dengan baik. Kepala sekolah merupakan seseorang yang dekat 

bersama guru-guru dalam pengelolaan perencanaan dan dalam proses belajar 

mengajar mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan 

profesionalisme guru. Menurut Amin Haris menyebutkan peran kepala 

sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah Kepala sekolah sebagai 

edukator, Kepala sekolah sebagai manajer, Kepala sekolah sebagai 
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administrator, Kepala sekolah sebagai supervisor, Kepala sekolah sebagai 

leader, Kepala sekolah sebagai inovator, Kepala sekolah sebagai motivator, 

Kepala sekolah sebagai interpreneur (kreativ, inovativ). Selain kepala sekolah 

terdapat beberapa hal yang mempengaruhi terhadap kinerja guru antara lain 

lingkungan sekolah, hubungan antar personal sekolah dan kesempatan 

berpartisipasi dalam melaksanakan tugas yang akan memberikan dampak pada 

peningkatan kinerja guru dan kesempatan untuk mengembangkan diri. 

Optimalnya bahwa kinerja tenaga pendidik dipengaruhi oleh kepala 

sekolah, karena kepala sekolah merupakan salah satu komponen yang 

mempengaruhi peningkatan kinerja guru. Menurut Nasution (2004:56) kinerja 

guru dalam mengajar terdapat beberapa aspek antara lain 1) merencanakan 

pembelajaran, 2) melakukan pembelajaran, 3) mengevaluasi pembelajaran.  

Dalam penelitian ini peneliti memilih Sekolah Dasar Negeri 2 

Kronggen sebagai tempat penelitian karena SD Negeri 2 Kronggen pada saat 

ini melaksanakan kebijakan pemerintah agar mengalihkan kegiatan yang 

biasanya dilakukan di sekolah, kegiatan tersebut dialihkan ke rumah sehingga 

sekolah menerapkan pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring. 

Dari hasil observasi awal pada tanggal 4 Januari 2021 yang disampaikan oleh 

Ibu Mujinem salah satu guru di SD Negeri 2 Kronggen bahwa pembelajaran di 

SD Negeri 2 Kronggen sejak pandemi pertengahan bulan Maret 2020 tahun 

lalu pembelajaran dilakukan dari rumah secara online, walaupun sudah hampir 

satu tahun akan tetapi pembelajaran online tersebut belum terlaksana secara 

optimal karena terdapat beberapa penghambat yaitu kinerja guru yang belum 

optimal dalam melaksanakan pembelajaran online. Dengan demikian masalah 

kinerja guru ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dengan 

memperhatikan uruaian tersebut, maka peneliti perlu melaksanakanpenelitian 

berjudul “Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SD N 

2 Kronggen”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Peran yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja guru di SD N 2 Kronggen pada masa pandemi? 

2. Kendala apa sajakah yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja guru di SD N 2 Kronggen pada masa pandemi? 

3. Upaya apa sajakah yang dilakukan kepala sekolah terhadap kendala 

meningkatkan kinerja guru di SD N 2 Kronggen pada masa pandemi? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD N 2 

Kronggen pada masa pandemi 

2. Kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru 

di SD N 2 Kronggen pada masa pandemi 

3. Upaya yang dilakukan kepala sekolah terhadap kendala meningkatkan 

kinerja guru di SD N 2 Kronggen pada masa pandemi 

 

D. Manfaat  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan penelitian 

berikutnya dan dapat menambah wawasan ilmu pengentahuan dalam dunia 

pendidikan khususnya mengenai peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru di SD N 2 Kronggen pada masa pandemi 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan 

pandangan kepada kepala sekolah dalam kaitannya menigkatkan 

kinerja guru pada masa pandemi 
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b. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

motivasi, perbaikan, dan arahan bagi semua guru untuk meningkatkan 

kinerja sehingga menjadi guru yang profesional dalam berbagai 

keadaan 

c. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan 

referensi mengenai Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja 

guru di SD N 2 Kronggen pada masa pandemi 

 




