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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan Nasional dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 3 

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 serta 

bertanggung jawab. Sejatinya, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh tiap manusia. Pada dasarnya, 

pendidikan mengubah manusia untuk mengerti dan memahami sesuatu yang 

belum diketahuinya. Perwujudan dari tujuan pendidikan nasional dapat dilihat dari 

diwajibkannya wajib belajar 9 tahun yang dimana pendidikan tersebut didapatkan 

di bangku sekolah. Sekolah sendiri merupakan tempat untuk penyelenggaraan 

pendidikan baik itu pendidikan formal, informal maupun non-formal. Sekolah 

dalam pelaksanaannya membutuhkan pengelolaan yang baik, karena dengan 

pengelolaan yang baik dapat membantu sekolah tersebut untuk mencapai tujuan 

yang diinginkannya. Pengelolaan sebuah sekolah sangat ditentukan oleh 

pemimpinnya, yaitu kepala sekolah.  

Kepala sekolah/madrasah merupakan guru yang diberi tugas tambahan 

untuk memimpin suatu pendidikan yang ada dimulai dari tingkat TK/RA sampai 

tingkat SMA (Permendiknas No.28 Tahun 2010 pasal 1 ayat 1). Untuk menjadi 

seorang kepala sekolah, diharuskan melengkapi standar yang telah ditetapkan 

dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007. Permendiknas No.13 Tahun 2007 
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mengatur tentang kualifikasi/syarat-syarat umum-khusus dan juga standar 

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Terdapat 5 standar 

kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yaitu kompetensi 

kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Lima kompetensi 

tersebut merupakan kompetensi yang saling berkaitan, tetapi terdapat salah satu 

kompetensi yang sangat kompleks terkait peran kerja kepala sekolah, yaitu 

kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini mengatur tentang perencanaan 

sekolah, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi terhadap sekolah. Kompetensi 

manajerial sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sekolah agar sekolah yang 

dipimpin menjadi sekolah unggulan. Kepala sekolah dalam pelaksanaan 

kompetensi ini dapat dikatakan sebagai seorang manajer. 

Manajer sendiri diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab membuat 

rencana, mengatur, pemimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

perusahaan atau lembaga untuk mencapai sasaran (KBBI, 2007:565). Sejalan 

dengan pengertian itu, Mulyono (2009:71) menegaskan kepala sekolah sebagai 

manajer bertanggung jawab dalam perencanaan program sekolah, pengelolaan 

sumber daya sekolah, penciptaan kondisi lingkungan sekolah dan juga menjadi 

teladan bagi warga sekolahnya. Kenyataan yang ada, tugas seorang kepala sekolah 

sebagai manajer sangatlah kompleks. Dikatakan kompleks karena kepala sekolah 

harus menyusun program kegiatan, sebagai teladan dalam setiap kebijakan yang 

dikeluarkannya, menjadi seorang pemimpin dalam setiap rapat yang diadakan, 

hingga harus menjaga hubungan baik dengan guru maupun orang tua murid. 

Tugas di atas hanya sedikit contoh tugas kepala sekolah yang diketahui saja. 

Kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai manajer, memerlukan 
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suatu pengelolaan sekolah yang tepat agar  segala hal yang berhubungan dapat 

berjalan dengan semestinya. 

Mengenai hal tersebut, terdapat  standar pengelolaan sekolah yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007. 

Pasal 1 dalam Permendiknas tersebut berbunyi “setiap satuan pendidikan wajib 

memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional”. 

Berdasarkan bunyi pasal 1 tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya dalam 

pelaksanaan manajemen berbasis sekolah tetap mengacu pada standar pengelolaan 

pendidikan yang ada. Permendiknas tersebut berisi tentang perencanaan program, 

pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan 

sekolah/madrasah dan sistem informasi manajemen. Diharapkan melalui 

Permendiknas ini, kepala sekolah dapat melaksanakan pengelolaan sekolah 

berdasar aturan yang ada secara bertahap berdasarkan langkah-langkah yang 

diatur dalam permendiknas tersebut.  

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam Permendiknas tersebut, maka peran 

kepala sekolah sebagai manajer di sini sangat penting dan mempengaruhi mutu 

sekolah tersebut. Kemampuan manajerial yang baik sangat mempengaruhi 

kualitas sekolah, baik dalam prestasi akademik maupun non-akademik dan 

akreditasi dari sekolah itu sendiri. Sekolah dengan capaian kualitas yang baik 

mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang tua dalam memilih dan mendaftarkan 

putra-putrinya. Umumnya, orang tua siswa lebih berminat pada sekolah yang 

memiliki akreditasi A dan banyak prestasi. Sekolah dengan kualitas baik 

dipastikan memiliki seorang kepala sekolah yang berkompeten dalam bidangnya. 

Berkompeten yang dimaksud berupa kemampuan kepala sekolah sebagai manajer 
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dalam pengelolaan sekolah yang mengacu pada Permendiknas No. 19 tahun 2007. 

Untuk itu, kinerja seorang kepala sekolah sebagai manajer sangat menentukan 

prestasi sekolah tersebut. Keberhasilan kepala sekolah dalam meningkatkan 

prestasi sekolahnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di salah satu 

SD Negeri yang berada di kota malang, yaitu SD Negeri Lowokwaru 3 Malang.  

SD Negeri Lowokwaru 3 Malang yang terletak di jalan Sarangan No. 1 

Malang tersebut, memiliki berbagai prestasi yang membanggakan. SD ini dikenal 

dengan banyaknya prestasi yang telah dicapai oleh murid-muridnya, sehingga 

banyak orang tua murid yang mendaftarkan putra-putrinya ke SD ini. Adapun 

prestasi yang dicapai terdiri dari prestasi akademik dan nonakademik. 

Keberhasilan SD ini dalam pencapaian prestasi, tentu tidak terlepas dari peran 

seorang kepala sekolah dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya. 

Terkait dengan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan fokus kinerja kepala sekolah. Sehingga  peneliti memilih  

skripsi dengan judul Kinerja Kepala Sekolah sebagai Manajer dalam 

Meningkatkan Prestasi Sekolah SD Negeri Lowokwaru 3 Malang 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah peneliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan 

prestasi sekolah? 

2. Hambatan  apa yang terjadi dalam meningkatkan prestasi sekolah? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di 

atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut; 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja kepala sekolah sebagai 

manajer dalam meningkatkan prestasi sekolah. 

2. Untuk mendeskripsikan hambatan apa saja yang terjadi dalam peningkatan 

prestasi sekolah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dari segi teoritik dan 

segi praktis, paparan kedua manfaat adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritik 

a. Bagi mahasiswa, agar dapat mengetahui kinerja kepala sekolah sebagai 

manajer dalam meningkatkan prestasi sekolah. 

b. Bagi pengamat, dapat digunakan sebagai sumber referensi peningkatan 

prestasi sekolah melalui kinerja kepala sekolah.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi guru, dapat mengetahui kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan 

prestasi sekolahnya. 

b. Bagi calon kepala sekolah, dapat mempunyai gambaran khusus terkait 

kinerja kepala sekolah dan strategi yang dapat dilakukan saat memimpin 

nantinya. 
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1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan Permendiknas No.13 tahun 2007, dituliskan 5 standar 

kompetensi yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah, yaitu kompetensi 

kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Fokus penelitian 

disini adalah kompetensi manajerial bagi kepala sekolah, dikarenakan seorang 

kepala sekolah harus bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan hingga 

pengawasan berhubungan dengan segala hal yang terdapat dalam sekolah itu. 

Adapun dalam pelaksanaannya, kepala sekolah merupakan manajer dalam 

pengelolaan sekolah yang dipimpinnya. Pengelolaan sekolah tersebut mengatur 

tentang tugas manajer secara lebih spesifik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pemeliharaan, hingga pengawasan dalam sekolah tersebut,  mengacu pada standar 

pengelolaan sekolah yang terdapat dalam Permendiknas No. 19 tahun 2007. 

Penelitian ini lebih difokuskan pada peran kepala sekolah sebagai manajer dalam 

pengelolaan sekolah sehingga menghasilkan prestasi sekolah yang 

membanggakan. Adapun peran manajer tersebut mengarah terhadap kinerjanya 

selama masa kepemimpinannya. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari perbedaan persepsi terkait beberapa istilah yang 

terdapat dalam penelitian ini, maka penulis bermaksud memberikan sedikit 

pemahaman. Adapun  penegasan istilah sebagai berikut; 

1. Terdapat tiga definisi mengenai kinerja kepala sekolah yang termuat dalam 

penelitian ini, antara lain;  
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a. Kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan 

hasil seperti yang diharapkan (Rivai dan Basri, 2005).  

b. Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang 

dalam suatu lembaga, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan lembaga bersangkutan 

secara legal dan tidak melanggar hukum sesuai dengan moral dan etika 

(Suryadi dalam Munir, 2008:31). 

c. Catatan hasil/keluaran yang dicapai pada suatu fungsi jabatan atau 

kegiatan tertentu pada satu kurun waktu tertentu (Bernardin dan Russel 

dalam Munir, 2008:30) 

2. Manajer merupakan orang yang bertanggung jawab membuat rencana, 

mengatur, pemimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perusahaan 

atau lembaga untuk mencapai sasaran (Wahyuni, KBBI edisi baru 

2007:565). 

3. Prestasi merupakan hasil yang telah dicapai, dilakukan, dikerjakan dan 

sebagainya (Wahyuni, KBBI edisi baru 2007:674). 

4. Sekolah/Satuan Pendidikan adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang 

menyelenggarakan program 6 tahun. (PP no 28 Tahun 1990). 

 

 

 

 

 


