
Bab I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah.  

Dari zaman dahulu hingga saat ini pendidikan selalu menjadi kebutuhan setiap 

manusia di dalam hidupnya. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai pedidikan yang 

berkualitas dan bermutu. Itulah sebabnya setiap individu sekarang ini selalu memandang 

bahwa kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar suatu nilai pendidikan yang 

berkualitas tercapai. Nilai pendidikan moral menjadi faktor utama terhadap kesempurnaan 

hidup manusia. Senada dengan itu Bambang Sutiyono menjelaskan dalam tesinya pada 

halaman 17 tentang tujuan Pendidikan Nasional bahwa,  pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertanqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
1
.  Tujuan ini bila dipandang 

dari sudut Islam memiliki hubungan erat yang tak terpisahkan antara tujuan Pendidikan 

Agama Islam. Pendapat ini dikuatkan oleh Ahmad Tafsir bahwa, keimanan dan ketakwaan 

menjadi core pendidikan
2
.  Karena keimanan dan ketakwaan adalah unsur nilai yang harus 

dicapai oleh pendidik dan peserta didik. Nilai tujuan pendidikan ini akan terwujud apabila 

komponen-komponen kependidikan dalam pendidikan sekolah memenuhi syarat tertentu dan 

mengacu pada tujuan pendidikan tersebut. Salah satu faktor komponen tersebut adalah kepala 

sekolah.  

                                                           
1
  Bambang Sutiyono, Korelasi Gaya Kepemimpinan dan Kecerdasan Emosional Kepala Sekolah Dengan 

Kepuasan Kerja Guru SMP di Kabupaten Batang,  diakses pada tanggal 13 Pebruari 2014 dari 

http://lib.unnes.ac.id/16883/1/1103503008.pdf. 
2
 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam: Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia 

(Bandung: 2010), hal. 156. 



Kepala sekolah berperan penting di dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. 

Selain tugas utamanya kepala sekolah juga sebagi guru dari guru-guru yang menjadi 

bawahannya. Cermin kepribadian kepala sekolah dapat mempengaruhi bawahan kepada nilai 

pendidikan yang berkualitas.  

Hal ini tergantung pada kemampuan gaya memimpin kepala sekolah yang tercermin 

dari kepribadiannya sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan guru-guru yang 

berkualitas, bertanggung jawab, berdaya saing sesuai dengan perkembangan dan perubahan 

situasi. Perubahan situasi ini dimaksudkan untuk orientasi pada tugas yang efektif 

sebagaimana pendapat Fiedler bahwa, hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi 

yang menyenangkan, kombinasi antara situasi yang menyenangkan dan gaya kepemimpinan 

akan menentukan efektifitas kerja. Pada situasi yang sangat menyenangkan dan sangat tidak 

menyenangkan, maka gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas adalah sangat efektif. 

Ketika situasinya di tengah-tengah atau moderat antara menyenangkan dan tidak 

menyenangkan, maka gaya kepemimpinan yang menekankan pada hubungan kemanusiaan 

atau yang lunak sangat efektif 
3
.   

Gaya memimpin seorang kepala sekolah yang menyenangkan dalam situasi 

menyenangkan dan tidak menyenangkan sangat bermakna terhadap tugas guru-guru dan para 

siswa. Untuk itu gaya memimpin kepala sekolah ikut mendorong peningkatan kualitas 

pendidikan. Kualitas pendidikan akan tercapai apabila kompetensi pendidik dan 

kependidikannya terpenuhi sebagai syarat utamanya. Senada dengan itu  Undang 

Abdurrahman berpendapat bahwa [„kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan adalah 
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menjadi syaratnya‟]
4
.  Kompetensi pendidik dan kependidikannya menjadi syarat mutlak 

bagi tenaga pendidik, dan kepala sekolah. Apabila syarat utamanya terpenuhi maka bisa 

dipastikan mereka berkualitas dan mampu menjawab tantangan-tantangan dengan cepat dan 

bertanggung jawab.  

Kepemimpinan kepala sekolah, berperan penting dalam mengatur aktivitas proses 

belajar mengajar, mengelola, memberdayakan guru dan bertanggung jawab langsung 

terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang harus dilakukan oleh guru maupun 

siswa. Hal ini terjadi pada Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kalipare Kabupaten Malang yang 

terbilang baru berkembang, karena pergantian kepala sekolah, dan sudah terakreditasi “B”. 

Dan pada tahun 2012, siswa SMP PGRI 2 Kalipare Kabupaten Malang 100% lulus Ujian 

Nasional (UN). Oleh karena itu cara interakasi kepala sekolah, sangat menentukan 

keberhasilan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Kepemimpinan menurut Terry 

Hoyt adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang 

didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai 

tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok
5
.  Kegiatan atau seni memimpin orang lain yang 

didasarkan pada tujuan yang diinginkan bersama akan memberikan dorongan kuat terhadap 

tanggung jawab masing-masing kelompok. Itulah sebanya gaya memimpin yang disertai 

dengan seni akan turut menentukan berhasil tidaknya proses tujuan kelompok yakni kepala 

sekolah, guru, dan murid pada tujuan pendidikan yang efektif. Maka sekolah yang efektif di 

suatu sekolah banyak ditentukan oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah yang menarik, 
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sebab kepala sekolah adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keefektifannya yang 

sudah, sedang dan yang akan terjadi di sekolah tersebut.  

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah (Studi di SMP PGRI 2 

Kalipare Kabupaten Malang)”. 

B. Rumusan Masalah. 

Dari latar belakang di atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana gambaran gaya kepemimpinan kepala sekolah SMP PGRI 2 Kalipare 

Kabupaten Malang? 

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan gaya kepemimpinan kepala sekolah SMP PGRI 2 

Kalipare Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana cara mengembangkan gaya kepemimpinan kepala sekolah SMP PGRI 2 

Kalipare Kabupaten Malang? 

C. Tujuan Penelitian. 

1. Mendiskripsikan gambaran gaya kepemimpinan kepala sekolah SMP PGRI 2 Kalipare 

Kabupaten Malang. 

2. Mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan gaya kepemimpinan kepala sekolah 

SMP PGRI 2 Kalipare Kabupaten Malang. 

3. Mendiskripsikan cara mengembangkan gaya kepemimpinan kepala sekolah SMP PGRI 

2 Kalipare Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian. 

1. Sebagai acuan untuk terus mengembangkan sekolah. 



2. Sebagai evaluasi bagi kepala sekolah SMP PGRI 2 Kalipare Kabupaten Malang di dalam 

batas keberhasilan dan kekurangan rencana program kepala sekolah.  

3. Melengkapi kekurangan program yang belum terencana dan yang sudah terencana tetapi 

masih belum terlaksana. 

4. Dapat  memberi  tambahan  ilmu  pengetahuan  dan  pengalaman  bagi pe- 

nulis sendiri. 

E. Batasan Istilah. 

1. Pengertiang Gaya. 

Gaya menurut Fahmi Idrus dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah 

tenaga yang sanggup menggerakkan sesuatu; kekuatan; kesanggupan; sikap, gerak, 

gerik, lagak yang menandai ciri seseorang
6
. Gaya dan kepemimpinan seseorang saling 

mempengaruhi terhadap kinerja di dalam kepemimpinnanya karena kepemimpinan tidak 

akan berdaya untuk menggerakkan sesuatu  apabila tidak di dasari dengan gaya sebagai 

powernya. Begitu pula sebaliknya gaya tanpa teori kepemimpinan tidak akan 

menghasilkan tujuan kinerja yang tepat sasaran. Antara gaya dan kepemimpinan sangat 

mempengaruhi kinerja seorang pemimpin atau kepala.   

2. Pengertian Kepemimpinan. 

 Kepemimpinan berasal dari kata “memimpin”. Menurut Kamus Inggris-Indonesia 

kata memimpin (led) berarti menjalani, menempuh, membawa, menggiring, menuntun
7
.  

Kata “memimpin” mendapat awalan “ke” dan “pe” dan akhiran “an”, yang memiliki arti 

proses mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah proses orang 

yang memimpin dalam menjalani, membawa, menggiring, dan menuntun kepada suatu 
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tujuan tertentu. Menurut Rauch dan Behling  menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah 

proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah 

pencapaian tujuan
8
. Sebagaimana pendapat S.P. Hasibuan (dalam Dwi Esti Andriani) 

menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah ILMU dan SENI  mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan
9
.   

3. Pengertian Kepala Sekolah. 

Kepala sekolah adalah orang (guru) yang memimpin suatu sekolah; guru kepala.
10

 

Dari definisi ini kepala sekolah adalah orang yang memimpin suatu sekolah dan sebagai 

guru kepala dari bawahannya. Menurut Wahjosumidjo menjelaskan bahwa kepala 

sekolah merupakan dua gabungan kata, kedua kata terebut adalah “kepala” dan 

“sekolah”. Kata kepala dapat diartikan „ketua‟ atau „pemimpin‟ dalam suatu organisasi 

atau sebuah lembaga. Sedangkan „sekolah‟ adalah sebuah lembaga dimana menjadi 

tempat menerima dan memberi pelajaran
11

. 

4. Pengertian SMP PGRI 2 Kalipare. 

 SMP PGRI 2 Kalipare adalah nama lembaga dan tempat proses belajar mengajar 

di Jalan Sukomuro Nomor 97 Sukowilangun Kalipare Kabupaten Malang yang didirikan 

oleh guru-guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) se-Sukowilangun dan sekitarnya atas 

himbauan Yayasan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPGRI) dan bernaung dibawah 

yayasan tersebut dari sejak berdirinya dengan sebutan nama SMP PGRI 2 Kalipare 
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karena lokasinya bertempat di Desa Sukowilangun Kalipare Kabupaten Malang. 

Penyebutan nama sekolah tersebut berdasarkan nomor urut pengajuan pada yayasan di 

atas yang memiliki 5 lembaga di bawah naungannya di daerah Kecamatan Kalipare.    

F.  Sistematika Penulisan. 

Sitematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun sebagai berikut: 

Bab  I:  Membahas   tentang  latar  belakang,  rumusan masalah,  tujuan   penelitian, 

manfaat  penelitian, batasan istilah, dan sistematika    penulisan. 

Bab    II:  Tinjauan pustaka terdiri dari:  (a)  pengertian  gaya  kepemimpinan,  

   (b)  fungsi  kepemimpinan,  (c)  bentuk  kepemimpinan, (d) faktor- 

   faktor   yang    menyebabkan   kepemimpinan   seseorang,  (e) ciri- 

  ciri pemimpin yang sukses, dan (e) kepemimpinan situasional.  

Bab   III:  Metode  penelitian  ini  terdiri  dari:  (a)  pendekatan penelitian, (b)  

   sumber data, (c) tehnik pengumpulan data/informasi yang meliputi:  

   1.),   Kehadiran  peneliti,   2.), Lokasi  peneliti,  3.), Interview,  4.),  

   Observasi. (d) tehnik  penelitian, dan (e) uji keabsahan hasil  pene-  

   litian data meliputi: a.), Pengecekan  data  terdiri  dari: 1.), Perpan- 

   jangan keikutsertaan,  2.),  Ketekunan  pengamatan,  3.), Trianggu- 

   lasi, 4.), Pemeriksaan  sejawat  melalui  diskusi,  dan   5.), Analisis  

   kasus.     

 Bab  IV: Hasil  penelitian   dalam   skripsi  ini  terdiri  dari: (a) latar belakang  

  obyek penelitian yang menekankan pada gambaran keadaan sekolah SMP PGRI 2 

Kalipare Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian penulis, dan (b) penyajian 

dan analisis data  menekankan pada gaya kepemimpinan, faktor-faktor gaya 



kepemimipinan, cara mengembangkan gaya kepmimpinan, dan hasil 

pengembangan gaya kepemimpinan kepala sekolah SMP PGRI 2 Kalipare 

Kabupaten Malang. 

Bab  V:  Merupakan  bab  terakhir  atau  penutup  dari  penulisan  skripsi  ini  

  yang  terdiri  dari  kesimpulan,  saran, daftar pustaka dan lampiran- 

  lampiran. 

 


