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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan wadah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan secara

terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan yang jelas. Terstruktur, bahwa sekolah

sebagai sebuah organisasi harus ada susunan kepengurusan dan pembagian bidang

tugas yang di dalamnya memuat tanggung jawab dan kewenangan masing-

masing. Sistematis, bahwa dalam organisasi sekolah harus ada prosedur kerja

yang jelas dan seluruh anggota wajib tunduk pada sistem yang ada. Tujuan jelas,

bahwa sekolah harus memiliki arah tujuan jelas yang ingin diwujudkan bersama.

Dalam hal ini, struktur kepengurusan, prosedur kerja, dan sistem dibangun untuk

menjalankan seluruh roda manajemen sekolah demi mengejar tujuan tersebut.

Oleh karenanya, dalam kaitannya dengan inilah maka manajemen pendidikan

menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Tampaknya, pandangan ini juga seperti yang dinyatakan Bush (1999: 240)

bahwa manajemen pendidikan haruslah fokus memperhatikan tujuan utama dari

seluruh proses pendidikan dan untuk itu seluruh sistem pengelolaan pendidikan

haruslah mendukung sekaligus mengarah pada tujuan tersebut. Jika tidak

demikian, bahwa harus ada keterkaitan yang erat antara tujuan, strategi dan sistem

manajemen yang jelas, maka akan muncul bahaya manajerialisme yang sebatas

menekankan pada prosedur kerja dengan mengorbankan tujuan dan nilai-nilai
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pendidikan. Dengan kata lain, sistem manajemen haruslah searah, selaras,

sekaligus menopang upaya pencapaian tujuan pendidikan yang didukung dengan

penerapan strategi yang tepat. Jadi, tujuan organisasi sekolah haruslah menjadi

jantung dari proses manajemen pendidikan.

Selanjutnya, dalam proses merancang sistem manajemen, strategi

pendidikan, dan tujuan sekolah tersebut dibutuhkan adanya seorang pemimpin

yang memiliki karakter kuat dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai bersama.

Hal ini menjadi kunci awal bagi seorang pemimpin sebagai yang khas dari tipe

kepemimpinan yang diperankannya untuk menggerakkan bawahan. Tanpa adanya

faktor kepemimpinan yang kuat akan mengakibatkan proses pendidikan

kehilangan visinya dan bergerak seolah tanpa arah. Jelas, hal tersebut pada

gilirannya akan berakibat pada inefektivitas organisasi. Dalam kerangka

pemikiran inilah kepemimpinan dalam pendidikan menjadi sangat penting sebagai

landasan dasar bagi seluruh proses pendidikan sekolah.

Dalam kondisi ini seorang pemimpin dituntut untuk mampu menciptakan,

merumuskan, mengkomunikasikan dan mentransformasikan, serta

mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau

sebagai hasil interaksi sosial di antara anggota organisasi dan stakeholder yang

diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus diraih dan

diwujudkannya melalui komitmen semua anggota. Dengan kata lain, dalam

konteks ini maka kepemimpinan yang dapat dikatakan sebagai yang relevan

adalah jenis kepemimpinan yang mampu membangun visi dan mengemban misi

organisasi. Pemimpin demikian adalah pemimpin yang kinerja utamanya lebih
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difokuskan pada rekayasa masa depan. Artinya, seorang pemimpin haruslah

memiliki kemampuan untuk mewujudkan dirinya sendiri sebagai agen perubahan

yang selanjutnya menjadi penentu arah organisasi yang memahami prioritas, dan

mengarahkan semua elemen anggota organisasi ke arah profesionalisme kerja

yang diharapkan.

Terkait dengan keadaan organisasi dalam lingkungan pendidikan sekolah,

iklim yang positif dapat mempengaruhi terselenggaranya pendidikan yang

bermutu tinggi, serta membentuk sikap dan moral yang positif pula bagi segenap

anggota yang ada dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, kondisi ini akan sangat

mendukung kinerja guru dan pencapaian prestasi belajar siswa yang tinggi.

Dalam proses pembelajaran, aktivitas tersebut akan berjalan dengan lancar

dan efektif bila didukung oleh lingkungan kerja yang baik. Kondisi lingkungan

pada proses pembelajaran ini sangat didambakan oleh guru dalam melaksanakan

tugasnya, karena guru dan siswa akan merasa nyaman dan tenang, bebas dari

gangguan dan tekanan. Kondisi lingkungan pembelajaran dapat menyangkut

keadaan secara fisik antara lain terkait dengan suasana yang bersih dan rapi, bebas

dari kebisingan, dan ruang yang nyaman. Sedangkan yang menyangkut keadaan

non fisik, yaitu ketenangan psikologis guru dan siswa, kenyamanan, suasana

kondusif, keakraban, dan komunikasi yang baik. Keadaan yang nyaman dan

tenang akan diperoleh bila iklim sekolah kondusif, menyenangkan, dan

mendukung bagi proses kreatif guru dalam proses pengajaran dan pendidikan

terhadap siswa.
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Dengan demikian, maka hal yang terjadi dalam lingkungan organisasi

sekolah, pada dasarnya setiap individu dalam komunitas sekolah melaksanakan

cara pemberdayaan diri sesuai dengan kondisi lingkungan kerja dimana mereka

berada. Jika lingkungan sekolah menyediakan peluang yang cukup dan

mendukung individu dalam berkreasi, maka individu akan termotivasi dalam

mengembangkan potensi yang dimiliki. Ketika sekolah yang memiliki sumber

daya yang potensial dan profesional mau mendukung setiap individu untuk

berkembang dengan menciptakan iklim organisasi yang kondusif, niscaya hal itu

sangat membantu dan mempermudah komunitas sekolah itu sendiri dalam

melakukan inovasi, kreasi dan kolaborasi di dalam tim sebagai faktor sangat

mempengaruhi kualitas kerja dan pada akhirnya bermuara pada tingkat kualitas

output sebagai produk dari seluruh proses pendidikan di sekolah. Singkatnya,

kualitas pendidikan sebenarnya memiliki ketergantungan dengan kualitas kerja

guru, dan kualitas kerja guru sangat terkait erat dengan iklim organisasi sekolah

sebagai tempat mereka bekerja dan mengembangkan proses kreatifnya, dan iklim

organisasi ini tidak terlepas dari kemampuan kepala sekolah dalam mengelola

seluruh potensi sekolah, termasuk di dalamnya sumber daya manusia yang

dimilikinya.

Namun demikian, realitas implementasi di sekolah terhadap standar

kompetensi yang ditetapkan tersebut tidaklah selalu dapat dijalankan dengan baik.

Salah satu penyebab utamanya adalah terkait dengan rendahnya tingkat

kompetensi kepemimpinan kepala sekolah. Hal ini dapat dicermati dari beberapa
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indikator awal yang ditemukan oleh peneliti di sekolah-sekolah yang berada di

bawah naungan Yayasan Karmel, seperti halnya:

1. Kurangnya komunikasi secara terbuka dan upaya untuk meningkatkan kerja

sama dalam pemecahan berbagai permasalahan sekolah.

 Tidak adanya laporan regular terkait dengan data perkembangan prestasi

siswa dari sekolah kepada pemangku kepentingan menunjukkan

kurangnya koordinasi dan komunikasi intensif dari sekolah terhadap

lembaga-lembaga terkait.

 Sedikitnya keterlibatan masyarakat menunjukkan kurangnya keterampilan

dalam membangun relasi dengan stake holder dan mengkomunikasikan

visi, misi, serta tujuan sekolah secara berkelanjutan kepada seluruh

pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan sekolah.

 Minimnya keikutsertaan dalam berbagai pelatihan menunjukkan

kurangnya upaya untuk tetap memelihara dan mengembangkan

kemampuan kepemimpinan.

2. Kurangnya perhatian terhadap upaya pengumpulan data yang dapat digunakan

untuk menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan sekolah.

 Minimnya pelibatan staf dalam mengelola dan menganalisis data prestasi

siswa menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pentingnya ketersediaan

data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan evaluasi

perkembangan sekolah.

 Tidak adanya upaya mengembangkan kompetensi staf menunjukkan

kurangnya perhatian terhadap pentingnya penguasaan teknologi dalam

mengelola dan menganalisis data untuk mendukung upaya pengambilan

keputusan yang berbasis data.

3. Kurangnya penggunaan data untuk mengidentifikasi dan merencanakan

perubahan yang dibutuhkan dalam pengembangan program peningkatan mutu

pendidikan sekolah.
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 Tidak tersedianya Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahunan memastikan

bahwa tidak adanya rencana perbaikan bertahap dan pengembangan

sekolah yang didasarkan pada hasil analisis data dan klarifikasi masalah.

 Tidak tersedianya data perkembangan pencapaian sekolah yang dapat

dijadikan sebagai alat evaluasi tahunan menunjukkan bahwa tidak adanya

sistematika kerja yang teratur dalam upaya mewujudkan tujuan sekolah.

 Tidak tersediaya data rencana strategi (renstra) sekolah menunjukkan

kurangnya upaya untuk mengidentifikasi permasalahan, penetapan solusi

permasalahan sekolah, dan penyusunan rencana kerja ke depan.

4. Kurangnya pemantauan perkembangan kompetensi guru dan rencana

perbaikan sekolah

 Minimnya data rencana persiapan pembelajaran yang dimiliki guru

menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kinerja dan perkembangan

kompetensi guru.

 Tidak tersedianya Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

menunjukkan kurangnya pemantauan perkembangan dan pemanfaatan

seluruh sumber daya keuangan, manusia, waktu, sarana, dan peluang bagi

pengembangan mutu sekolah.

 Tidak adanya hasil evaluasi kinerja guru dan data keikutsertaan dalam

berbagai bentuk pelatihan pengembangan pembelajaran menunjukkan

bahwa upaya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

kurang diperhatikan.

Tampaknya, beberapa indikator tersebut tidak hanya terjadi di Yayasan

Karmel, namun juga telah menjadi kondisi umum di banyak sekolah. Hal ini dapat

diamati pada perilaku sekolah setiap kali menjelang proses penilaian akreditasi

sekolah, yang mana dalam waktu yang relatif singkat kepala sekolah dan para

guru menjadi lebih sibuk berusaha melengkapi data-data instrumen yang akan

diperiksa. Padahal sebenarnya data-data yang ditanyakan dalam instrumen

tersebut sebenarnya merupakan data-data yang semestinya bersumber dari proses
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pendidikan harian ataupun bulanan yang terus berkesinambungan. Berdasarkan

hasil pengamatan awal tersebut, pada dasarnya lemahnya kepemimpinan dan

kinerja kepala sekolah ini dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) bagian utama,

yakni: perencanaan, proses, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, melibatkan

proses pengumpulan data awal yang dapat digunakan untuk perumusan dan

penetapan keputusan yang pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana

seharusnya. Pada tahap proses, pengumpulan data yang seharusnya dilakukan

secara harian ataupun bulanan sebagai hasil dari proses yang terus berjalan secara

berkesinambungan, yang ternyata masih kurang mendapatkan perhatian khusus.

Pada tahap evaluasi, kurangnya penggunaan data dalam proses evaluasi dan

analisis umpan balik menjadikan perencanaan perbaikan tidak dapat berjalan

secara optimal.

Selanjutnya, terkait dengan perkembangan pendidikan pada era persaingan

global yang sangat ketat seperti sekarang ini, lembaga pendidikan, terutama

sekolah menengah, dihadapkan pada tantangan yang lebih serius untuk

mempersiapkan para siswanya agar mampu bersaing baik dalam kancah nasional

maupun internasional. Hal ini secara jelas telah dinyatakan oleh pemerintah dalam

visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2010) yang tertuang dalam renstra

2005-2025, yakni “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk

Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”. Artinya, manusia

Indonesia yang diharapkan saat ini adalah manusia yang mampu mengembangkan

seluruh potensi yang dimilikinya untuk menjawab tantangan zamannya, dan

lembaga pendidikan harus dapat mewujudkan harapan ini. Dalam hal ini, maka
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sekolah menengah pertama (SMP) menduduki posisi penting dalam keseluruhan

jenjang proses pendidikan, karena jenjang ini dituntut untuk mampu

menjembatani antara pendidikan dasar dengan pendidikan tinggi.

Menurut pandangan Sukmadinata (2008:17-18), sekolah menengah

pertama merupakan jenjang satuan pendidikan menengah awal yang berfungsi

untuk mempersiapkan lulusannya dalam mencapai beberapa sasaran utama

pendidikan, yang antara lain meliputi: pertama, lanjutan studi. Artinya, sebagai

program pendidikan umum, sekolah menengah awal ini berusaha mempersiapkan

lulusannya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Sekolah

Menengah Atas (SMA). Untuk tujuan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi

tersebut, maka para siswa SMP harus dibekali dengan pengetahuan dan kecakapan

akademis yang menjadi dasar dari tingkat pengetahuan dan kecakapan akademis

di jenjang SMA. Kedua, pengembangan kepribadian siswa. Jenjang SMP juga

mempunyai fungsi dan tanggung jawab dalam pengembangan kepribadian siswa

yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang sehat, bermoral, dan mandiri,

serta mampu memenuhi dan mengurus kebutuhan dirinya, dan mengembangkan

potensi juga kekuatannya. Ketiga, pengembangan siswa sebagai warga

masyarakat/negara. Para siswa lulusan SMP diharapkan menjadi warga

masyarakat/negara yang bertanggung jawab, mampu bekerja sama dan hidup

damai dengan sesama warga lain. Artinya, jenjang pendidikan menengah pertama

ini merupakan pondasi awal sebagai dasar yang harus dibangun kokoh dengan

pengetahuan dan kecakapan yang menjadi landasan untuk proses pendidikan
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selanjutnya yang perlu dipersiapkan secara lebih sungguh-sungguh. Untuk itulah,

maka diperlukan kualitas pendidik yang tinggi dengan kepemimpinan yang kuat.

Keberhasilan sekolah dalam mengelola seluruh sistem administrasi kantor,

pola pendampingan guru, tata kelola seluruh kegiatan sekolah yang ditunjang

dengan pengelolaan sarana prasarana pendidikan yang tertib, lebih

banyak ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Ketika kepala sekolah

mampu menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan seluruh anggota secara

tepat, maka segala kegiatan yang ada dalam organisasi sekolah akan dapat

terlaksana secara efektif.

Namun, pada kenyataannya pandangan demikian, yakni tentang

keterkaitan antara kepemimpinan kepala sekolah dan kondisi guru atau dalam

lingkup yang lebih luas dapat diungkapkan tentang hubungan antara pimpinan dan

bawahan tersebut, tidak selalu memperoleh dukungan dari para pemikir. Bahkan

sebaliknya, banyak pendapat yang sampai saat ini yang masih berkelindan antara

pro dan kontra terhadap pandangan ini.

Di satu pihak, sekelompok ahli berpendapat bahwa pemimpin adalah

orang yang paling bertanggungjawab terhadap persoalan karyawan, termasuk di

dalamnya terkait dengan kualitas kerja. Karena, tinggi rendahnya kualitas kerja

karyawan sangat bergantung dari cara pemimpin mengelola dan memperlakukan

mereka sebagai sumber daya utama dalam lembaga yang dipimpinnya. Namun di

lain pihak, gagasan ini dipandang sangat tidak adil karena sangat mendiskreditkan

pimpinan, sedangkan permasalahan kualitas kerja karyawan tidak selalu ada

hubungannya dengan faktor kepemimpinan.
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Di pihak yang mendukung gagasan ini dapat dicermati dari beberapa

pandangan seperti halnya Yamin (2007), yang mengungkapkan bahwa rendahnya

kualitas pendidikan di Indonesia bukanlah diakibatkan oleh rendahnya input

pendidikan, akan tetapi lebih disebabkan oleh proses pendidikan yang tidak

maksimal dan rendahnya kualitas guru. Hal ini dapat dibuktikan dengan

kenyataan tentang banyaknya siswa yang tidak lulus ujian nasional dan untuk

meningkatkan jumlah lulusan masih ditemukan adanya upaya untuk melakukan

rekayasa pengubahan nilai dari nilai sebenarnya yang rendah menjadi nilai yang

memenuhi standar terendah kelulusan. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa

sebenarnya akar permasalahan utamanya adalah minimnya proses yang dilakukan

di sekolah. Proses yang tidak sempurna tersebut ternyata mengakibatkan kualitas

produk yang tidak baik, sementara itu proses pendidikan di sekolah terletak di

tangan guru, bagaimana guru melaksanakan pembelajaran, penguasaan materi,

komunikasi yang dilakukan terhadap siswa, pemberian motivasi belajar,

penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif. Sedangkan untuk dapat

mengelola pembelajaran yang baik sangatlah sulit diwujudkan jika kualitas dan

kompetensi guru rendah. Oleh karenanya, diperlukan adanya motivasi guru yang

didukung dengan kondisi sekolah yang menunjang bagi proses pendidikan

sehingga guru dapat bekerja secara maksimal. Selanjutnya, upaya penciptaan

suasana kerja yang kondusif tersebut tidak terlepas dari tipe kepemimpinan kepala

sekolah. Hal ini juga seperti yang diungkapkan As’ad (1999), bahwa semakin

banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
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bawahan, maka semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan dan hal itu akan

semakin memotivasi bawahan untuk bekerja lebih baik lagi.

Mengenai kualitas kerja itu sendiri, Tjiptono dan Diana (2003)

mengungkapkan adanya kesamaan pandangan yang dinyatakan oleh tiga orang

pemikir (Deming, Juran, dan Crosby: 1991) bahwa salah satu faktor penyebab

tinggi rendahnya kualitas adalah keterlibatan dan kepemimpinan manajemen

puncak dalam menciptakan komitmen dan budaya mutu. Sementara itu, Gryna

(2001) menyatakan bahwa:

Quality culture is an integral part of corporate culture. Corporate culture
consists of habits, beliefs, values, and behavior. The eight values are: (1)
Purpose. Purpose is the vision stated in terms of product or service and benefit
to the customer; (2) Consensus. Three decision-making styles command,
consultative, and consensus-should be matched to particular situations; (3)
Excellence. Management creates an environment in which the pursuit of
knowledge for improvement is persuasive; (4) Unity. The emphasis here is on
employee participation and ownership of work; (5) Performance. (6)
Empiricism. Management by fact and the use of the scientific method form the of
this value; (7) intimacy; (8) Integrity. The norm here is for managers to act as
role models for ethical practices.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kerja sangat

mempengaruhi motivasi kerja yang menunjang kualitas kerja, dan kualitas kerja

tersebut merupakan bagian integral dari budaya korporat (organisasi) yang terdiri

dari kebiasaan, kepercayaan, nilai-nilai, dan perilaku, yang semuanya itu tidak

terlepas dari sikap pemimpin sebagai penentu kebijakan. Pandangan ini

memperoleh dukungannya dalam pandangan Forehand (1964:362) yang secara

tegas menyatakan bahwa pola kepemimpinan merupakan kekuatan besar dalam

menentukan iklim yang dapat berdampak langsung, baik terhadap kepuasan kerja

maupun produktivitas bawahan.

Namun demikian, ada pandangan lain yang secara meyakinkan

menegaskan bahwa kualitas kerja bawahan tidaklah selalu terkait dan ditentukan

oleh faktor kepemimpinan. Bahwa kualitas seseorang bukanlah semata-mata
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merupakan deskripsi dari suatu keadaan objektif yang sama bagi semua karyawan,

akan tetapi juga melibatkan suatu proses pengalaman subjektif dari masing-

masing karyawan. Selanjutnya, pengalaman subjektif tersebut memiliki pengaruh

pada perilaku dan persepsi pribadi – bagaimana ia bekerja dan bertindak – di

dalam organisasi. Pandangan ini ditegaskan Tagiuri (1968:27) dalam

pembahasannya terkait dengan iklim organisasi dengan menyatakan:

Organizational climate is a relatively enduring quality of the internal
environment of an organization that (a) is experienced by its members, (b)
influences their behavior, and (c) can be described in terms of the values of a
particular set of characteristics (or attributes) of the organization.

Pernyataan tersebut memuat makna, bahwa persepsi seseorang selain dibangun

dari dalam dirinya sendiri berdasarkan pengalaman intrinsiknya, juga dipengaruhi

oleh kondisi lingkungan dimana ia berada. Sementara itu, di samping lingkungan

organisasi tempat ia bekerja, seorang karyawan juga tinggal di tengah lingkungan

masyarakat yang memiliki keragaman yang semakin kompleks dan hal ini juga

turut berperan terhadap pembentukan persepsi dan perilaku kerja di dalam

organisasinya. Pendapat Tagiuri ini seakan memperoleh peneguhannya dalam

pandangan Boan (2003) yang menjelaskan tentang faktor-faktor dinamis yang

diyakininya sebagai komponen penting dalam pembentukan kualitas kerja dan

merupakan dasar bagi pengembangan partisipasi karyawan dalam sebuah

kelompok kerja organisasi, antara lain:

1. Shared mental model: visi atau representasi kelompok yang ditunjukkan oleh

anggota dan membantu orang dalam menetapkan tujuan bagi kemajuan

kelompok. Hal ini sangat penting bagi motivasi dan pemberdayaan kelompok.
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2. Perception: persepsi merupakan pandangan yang ditunjukkan oleh masing-

masing individu di dalam kelompok yang membangun sebuah budaya dalam

kelompok, yakni tentang apa yang menjadi perhatian mereka berdasarkan apa

yang telah dilihat dan diketahuinya.

3. Communication: kelompok yang efektif ditunjukkan oleh aktivitas dasar

maupun perilaku komunikasi yang kompleks.

4. Hierarchy: Kelompok yang terorganisir melalui pendistribusian

tanggungjawab dan pengambilan keputusan secara non-hierarki.

5. Leadership: kepemimpinan bagi kualitas, yaitu kepemimpinan yang mampu

mengkomunikasikan kuantitas secara jelas dan semua harapan yang terkait

dengan perilaku mendukung kualitas menjadi nilai-nilai utama organisasi.

Pendapat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah satu-satunya

komponen yang berhubungan dengan kualitas kerja karyawan, namun banyak

faktor lain yang turut mempengaruhinya termasuk persepsi. Pandangan ini juga

ditegaskan oleh Scheerens & Bosker, 1997; dan Witziers & Boscker, 1997; dalam

Hans Luyten (2005:261) yang berpandangan bahwa efektivitas sekolah sangat

dipengaruhi oleh karakteristik tertentu dalam sekolah dan kualitas kerja guru yang

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya iklim organisasi, kerjasama,

pengawasan kepala sekolah, kesempatan belajar bagi guru, dorongan untuk

berkembang, dan keterlibatan masyarakat. Menurut mereka, faktor-faktor ini juga

sangat menentukan bagi perkembangan kualitas dan karakteristik sekolah secara

keseluruhan. Sementara itu, Beauregard (2007), mengatakan bahwa konsep kunci

yang sangat berperan bagi peningkatan kualitas kerja karyawan melibatkan
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beberapa hal yang meliputi adanya sistem penghargaan yang lebih baik, kepuasan

kerja yang terkait dengan penerimaan gaji karyawan, suasana hubungan kerja

dalam organisasi, terbukanya kesempatan untuk mengembangkan diri dan

hubungannya dengan pihak luar, ketersediaan fasilitas bagi pengembangan

kualitas diri karyawan, adanya pemberian pengakuan terhadap prestasi kerja yang

telah dicapai, pengalaman kerja dan lingkungan tempat tinggal yang sehat bagi

proses pembentukan persepsi dan pengembangan diri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut perihal korelasi antara

kepemimpinan kepala sekolah dengan kualitas kinerja guru. Secara lebih spesifik,

permasalahan kepemimpinan tersebut akan lebih difokuskan pada peran yang

dijalankan kepala sekolah sebagai pimpinan yang pada dasarnya dapat

dikategorikan ke dalam beberapa tipe kepemimpinan. Adapun proses kajian ini

akan dilakukan di SMP Yayasan Karmel Malang. Selanjutnya, permasalahan

pokok yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah tipe-tipe kepemimpinan kepala sekolah yang diterapkan di SMP

Yayasan Karmel Malang?

2. Bagaimana respons guru terhadap tipe-tipe kepemimpinan kepala sekolah yang

diterapkan di SMP Yayasan Karmel Malang?

3. Adakah korelasi antara tipe-tipe kepemimpinan kepala sekolah dengan kualitas

kinerja guru di SMP Yayasan Karmel Malang?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka secara

umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara

menyeluruh tentang korelasi antara tipe-tipe kepemimpinan tertentu yang

diperankan kepala sekolah dengan kualitas kinerja guru di SMP Yayasan Karmel

Malang.

Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan

mendeskripsikan tentang:

1. Tipe-tipe kepemimpinan kepala sekolah yang diterapkan di SMP Yayasan

Karmel Malang.

2. Respons guru terhadap tipe-tipe kepemimpinan kepala sekolah yang diterapkan

di SMP Yayasan Karmel Malang.

3. Korelasi antara tipe-tipe kepemimpinan kepala sekolah dengan kualitas kinerja

guru di SMP Yayasan Karmel Malang.

1.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang

hendak diungkapkan disini adalah bahwa “ada korelasi antara tipe kepemimpinan

tertentu yang diperankan oleh kepala sekolah dengan kinerja guru.”

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:
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1. Kepala Sekolah SMP Yayasan Karmel Malang, yaitu untuk memberikan

informasi dan meningkatkan pemahaman tentang tipe-tipe kepemimpinan

tertentu yang perlu diperankan dalam proses kepemimpinannya di sekolah.

2. Guru-guru SMP Yayasan Karmel untuk memperoleh informasi tentang tipe-

tipe kepemimpinan tertentu yang membantunya untuk membangun tipe

kepemimpinan seperti yang dikehendaki guna mewujudkan pendidikan

berkualitas di sekolah dapat tercapai.

3. Pengurus Yayasan Karmel Malang, secara praktis hasil penelitian ini

dimaksudkan untuk memberikan gambaran konkret tentang peranan tipe

kepemimpinan tertentu terhadap proses peningkatan kualitas pendidikan di

SMP Yayasan Karmel Malang.

4. Peneliti lanjutan, bermanfaat bagi pengembangan penelitian sejenis di masa

datang terutama yang berkaitan dengan urgenitas penerapan tipe

kepemimpinan dalam mewujudkan sistem pendidikan untuk menghasilkan

sumber daya manusia yang berkualitas.

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian

1.6.1 Asumsi

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian korelasional, karena

berusaha menemukan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Ada beberapa asumsi yang mendasari penelitian ini dilakukan, yaitu:

a. Masalah kepemimpinan dengan kualitas kerja anggota yang selalu dijumpai

dalam setiap organisasi, termasuk organisasi sekolah.
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b. Responden adalah orang-orang yang diyakini mampu memahami semua item

pernyataan yang disampaikan oleh peneliti dan dapat memberikan informasi

secara jujur, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya sebagai data yang

objektif.

1.6.2. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa ada variabel-variabel bebas lain yang mungkin

saja dapat ikut berpengaruh terhadap variebal kualitas kinerja guru di SMP

Yayasan Karmel sebagai variabel terikat, seperti iklim organisasi sekolah, tingkat

kepuasan kerja guru, besaran penerimaan gaji guru, motivasi kerja guru,

ketersediaan dan kelengkapan fasilitas penunjang proses belajar-mengajar di

kelas, dan lain-lain. Selanjutnya, penelitian ini hanya dilakukan di lingkungan

sekolah Yayasan Karmel Malang. Di samping bertujuan untuk lebih mengetahui

bagaimana korelasi antara variabel bebas (exogenous) tentang tipe kepemimpinan

kepala sekolah dengan variabel terikat (endogenous) tentang kualitas kinerja guru

sebagai cermin kondisi lingkungan kerja yang kondusif, keterbatasan lain yang

dapat pula diungkapkan disini adalah menyangkut cakupan sekolah yang menjadi

subjek penelitian juga terbatas pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, tanpa

melibatkan jenjang pendidikan lain baik jenjang yang lebih rendah maupun

jenjang yang lebih tinggi.


