
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kontribusi pendidikan terhadap pembangunan suatu bangsa sangat 

besar. Pendidikan merupakan wahana yang efektif dalam menerjemahkan 

pesan-pesan konstitusi, dan merupakan sarana yang tepat dalam membangun 

watak bangsa (National Character Building). Masyarakat yang cerdas sebagai 

out put pendidikan memberi nuansa kehidupan yang lebih berkualitas dan 

secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang 

demikian merupakan suatu potensi bagi investasi besar dalam perjuangan 

keluar dari krisis multidimensi dan tantangan dunia global. 

Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mencerdaskan 

kehidupan bangsa melalui pengembangan kemampuan serta watak peradaban 

bangsa yang bermartabat ditengah masyarakat dunia. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Made Pidarta (1988) yang mengatakan 

bahwa peranan kepemimpinan kepala sekolah dikatakan sebagai faktor kunci 

karena kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting pada keseluruhan 

spectrum pengelolaan sekolah. Kepala sekolah merupakan orang yang paling 

bertanggung jawab dalam memimpin, memotivasi, meningkatkan 

kesejahteraan, dan mendisiplinkan para pendidik dan pegawai lainnya dalam 

melaksanakan tugasnya, sesuai dengan teorinya Max Weber  yang 



mengidentifikasi tiga bentuk kepemimpinan dalam kaitannya dengan sumber-

sumber otoritas, kewenangan dan legitimasi kepemimpinan, yaitu 

kepemimpinan tradisional, kepemimpinan kharismatik dan kepemimpinan 

legal rasional. 

Sehubungan dengan proses peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, Wuriyanto dalam Hidayatullah (2001:1) menyatakan bahwa : 

persoalan pendidikan menunjukkan fenomena pembelajaran, fenomena 

ekonomi dan fenomena budaya yang mempunyai signifikan dengan proses 

pendidikan yang meliputi transfer of knowledge, transfer of competency dan 

transfer of value. Sedangkan persoalan mikro pendidikaan berkaitan dengan 

kepemimpinan sekolah, kemandirian sekolah dan profesionalisme guru.    

Salah satu persoalan kependidikan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dari satu 

pendidikan, khususnya pendidikan tingkat dasar dan menengah. Berbagai 

usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan telah dilakukan, misalnya melalui 

perantara dan pelatihan tenaga, keadaan buku dan alat pembelajaran dan serta 

kebaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya.  

SMA Negeri 1 Gresik merupakan salah satu sekolah negeri yang 

banyak diminati oleh penduduk Gresik dan sekitarnya, karena sekolah ini 

banyak menghasilkan prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. 

Akan tetapi, pada tahun pelajaran 2008/2009 SMAN 1 Gresik pernah 

mengalami suatu penurunan prestasi yaitu pada pelaksanaan Ujian Nasional 

terdapat dua peserta didik yang tidak lulus. Padahal hal ini tidak pernah terjadi 

pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun pelajaran 



2009/2010 SMA Negeri 1 Gresik berhasil menduduki peringkat pertama Ujian 

Nasional untuk tingkat provinsi Jawa Timur pada jurusan IPA. Dengan latar 

belakang di atas, penulis ingin mengetahui bagaimanakah gaya/tipe 

kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah sehingga bisa menaikkan 

prestasi peserta didik dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

SMA Negeri 1 Gresik.  

Studi tentang kepemimpinan kepala sekolah dengan berbagai macam 

fokus kajian, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, banyak yang 

dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, tetapi dari beberapa hasil penelitian 

yang sempat penulis himpun pada umumnya mendekati masalah dari sisi 

kepemimpinan kepala sekolah dan kurang mendekati pada masa peningkatan 

mutu pendidikan. Dari sekian banyak hasil penelitian, hanya satu peneliti yang 

penulis temukan yang mendekati siswa peningkatan mutu pendidikan, yaitu : 

penelitian tentang “Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan” yang dilakukan oleh Khuslan Haludin (2001). Untuk 

itulah penulis memandang perlu melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Gresik 

karena sekolah ini termasuk sekolah dinamis dimana pengelolanya bertumpu 

pada kemampuan sekolah (school base management). 

Penelitian kepemimpinan kepala sekolah perspektif pendidikan sudah 

ada yang melakukan, tatapi secara sosiologis belum, sehingga peneliti 

melakukan penelitian tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Gresik. Sejak.sertifikasi guru 

termasuk kepala sekolah. Kepala sekolah dituntut konsekuensi akademik, 

pedagogic, profesionalis dan sosial.  



Dengan adanya penelitian ini, penulis menemukan adanya perubahan, 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Gresik 

sehubungan dengan kepemimpinan kepala sekolah. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, sebagaimana penulis 

paparkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah : Bagaimana 

kepemimpinan yang diperankan oleh Kepala SMA  Negeri 1 Gresik? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam 

kepemimpinan yang diperankan oleh Kepala SMA Negeri 1 Gresik. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis : 

Menambah bahan kepustakaan bagi peneliti lain yang akan melakukan 

kegiatan penelitian tentang peran kepala sekolah dalam hubungan Patron 

Klien 

 

2. Secara praktis : 

Memberikan pengalaman yang berharga bagi peneliti untuk memahami 

peran kepala sekolah dalam hubungan Patron Klien 

 

 


