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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Paradigma baru manajemen pendidikan terus bergulir. Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia yang berkualitas secara efektif dan efisien sangat diperlukan 

dan diutamakan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu komponen tenaga 

kependidikan sebagai sumber daya manusia, digalakkan agar dapat meningkatkan 

mutu dan kinerjanya. Salah satu dari tenaga kependidikan adalah kepala sekolah. 

Manajemen sekolah yang efektif tergantung pada kiprah sejumlah lembaga 

yang terkait, antara lain: Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat, Dinas 

Pendidikan Daerah, masyarakat lokal dan staf sekolah, dan berbagai pihak lainnya. 

semuanya turut berperan dalam jaringan birokrasi pengoperasian sekolah sehari-hari. 

Peran kepalah sekolah dalam hal ini adalah sebagai penghubung paling penting dalam 

jaringan itu untuk memastikan efektivitas sekolah (Pusdiklat Pegawai Depdiknas, 

2005: 30). 

Tujuan akhir jaringan birokrasi yang didalamnya termasuk kepala sekolah 

dalam mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai adalah amanat Undang-undang 

tertinggi di Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945. Dalam pembukaan 

dinyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini 

bergulir pada dasar pendidikan nasional adalah Pancasila yang juga tercantum dalam 

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Repoblik Indonesia Tahun 1945. Untuk 

meletakan dasar yang kokoh, maka dirumuskan bahwa pendidikan Nasional berfungsi 
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mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada tuhan yang meha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kretif, mandiri, 

dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UURI Nomor 

20 tahun 2003, pasal 2-3) 

Penyelenggaraan Pendidikan Nasional di Indonesia yang memuat tentang 

sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa jenjang pendidikan nasional terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi (UU Nomor 20 tahun 

2003 pasal 14 sisdiknas). Pelaksanaan pendidikan dasar pada jalur pendidikan 

sekolah  diatur dalam PP Nomor 28 tahun 1990 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa 

pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya Sembilan tahun, 

diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah 

lanjutan tingkat pertama atau pendidikan yang sederajat. 

Kepala sekolah pada dasarnya adalah guru yang mendapat tugas tambahan 

sebagai kepala sekolah. Oleh karena itu predikat guru masih melekat walaupun pada 

sebutan sehari-hari sebagai kepala sekolah. Dalam Undang-undan Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2005 dinyatakan, bahwa kepala sekolah  disamakan dengan guru. 

Kepala sekolah sebagai tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, 

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang 

proses pendidikan pada satuan pendidikan, sedangkan kepala sekolah sebagai 

pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan 
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melaksanakan pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta 

melakukan penelitian. 

Sebagai tenaga kependidikan atau pendidik kepela  sekolah wajib memenuhi 

standar yang ditentukan. Untuk menindak lanjuti Standar Nasional Pendidikan 

tentang kepala sekolah ini, Mentri Pendidikan Nasional menetapkan Peraturan Nomor 

13 tahun 2007 tentang standar kepala Sekolah/Madrasah. Untuk dapat diangkat 

sebagai kepala sekolah dasar harus memenuhi kualifikasi akademik dan kualifikasi 

kompetensi. Kualifikasi akademik sama dengan ketentuan SNP hanya ditambah usia 

maksimal 56 tahun dan pangkat minimal III/c, sedangkan kompetensi kepala sekolah 

terdiri dari kompetensi kepribadiaan, kompetensi manajerial, kompetensi 

kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. 

Untuk mengelola sekolah diperlukan kepala sekolah yang dapat mengatur 

seluruh potensi sekolah agar berfungsi dengan baik untuk mendukung tercapainya 

tujuan sekolah. Pencapaian tujuan sekolah secara kualitas sangat tergantung pada 

orang-orang yang terhimpun dalam lembaga (sekolah) itu. Sergoivani dkk, (1987) 

sekolah merupakan institusi yang kompleks, dan tidak akan baik dengan sendirinya 

kecuali melalui pengelolaan yang baik dan inovatif. Dalam pengelolaan sekolah, 

kepala sekolah beserta stafnya harus berusaha melaksanakan berbagai cara untuk 

mengembangkan komponen-komponen penyelenggara pendidikan di sekolah yang 

belum optimal. 

Sekolah yang efektif adalah sekolah yang dikelola dengan manajemen yang 

fungsional oleh kepala sekolah dengan memfungsikan staf dan guru-guru dalam 

bekerja untuk mencapai tujuan sekolah. Aktifitas sekolah menuru Rutter dkk dalam  
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Arifin (1998 : 3)  memiliki beberapa karakteristik diantaranya: (1) memiliki etos 

sekolah yang baik, (2) manajemen sekolah yang baik, (3) harapan guru yang tinggi, 

(4) guru sebagai contoh teladan yang positif, (5) umpan balik yang positif dan 

memberikan perlakuan terhadp siswa, (6) koordinasi yang baik  antara guru dan 

pelajar. Menurut  Edmonds dan Beare dalam Wasis (2005:4) kerakteristik efektivitas 

sekolah meliputi: (1) guru-guru memiliki kepemimpinan yang kuat dan kepala 

sekolah memberikan perhatian yang tinggi terhadap perbaikan mutu pengajaran, (2) 

guru-guru memiliki kondisi pengharapan yang tinggi untuk mendukung pencapaian 

prestasi siswa, (3) atmosfir sekolah yang tidak kaku, sejuk tanpa tekanan dan 

kondusif dalam seluruh proses pengajaran atau seluruh tatanan iklim yang nyaman, 

(4) sekolah memiliki pengertian luas tentang fokus pengajaran dan mengusahakan 

efektivitas sekolah dengan energi dan sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan 

pengajaran secara maksimal. 

Lebih jauh dikemukakan oleh Beare dalam  Aifin (1988:4) bahwa untuk 

menjawab upaya mewujudkan sekolah efektif adalah harus diperhatikan konteks 

pelayanan pelanggan, meningkatkan produktivitas, sumber daya manajement, 

pembiayaan program, gaya manajement sekolah, pemasaran, akuntabilitas terhadap 

stakeholder, memasukkan tenaga ahli, konstribusi pendidikan terhadap ekonomi, dan 

respon terhadap kekuatan pasar. Seorang kepala sekolah diberi otonom yang lebih 

luas dalam menjalankan tugasnya, didalamnya ada pertanggungjawaban. 

Akuntabilitas pendidikan berkaitan dengan tanggungjawab mengenai hasil ( kognitif, 

avektif, dan kesungguhan dalam pembelajaran) yang ada di sekolah. Sekoah 

mempertanggungjawabkan pencapain tujuan dan standar bagi pencapain tujuan dan 
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pengukuran usaha dari dan oleh kelompok yang berwenang. Sekolah yang 

melaksanakan akuntabilitas adalah kepala sekolah, administrator dan guru-guru. 

Akuntabilitas ini terkait dengan akuntabilitas kerja pelajar, guru, dan kinerja sekolah 

terkait dengan manajemen sekolah secara keseluruhan oleh kepala sekolah. 

Chapman dalam Wasis (2005) menyatakan bahwa perbaikan sekolah adalah 

usaha untuk mencapai tujuan perubahan kondisi pembelajaran secara efektif. 

Perbaikan sekolah  dimulai dari perubahan tujuan dan nilai-nilai (visi dan misi), 

kemudian diikuti program kepalah sekolah yang memiliki kompetensi manejerial 

melalui kepemimpinan efektif dalam berbagai tindakan. 

Peningkatan mutu sekolah diupayakan dengan berbagai metode dan 

pendekatan  melalui peningkatan kinerja kepala sekolah agar semakin efektif dan 

efisien. Untuk mengelolah dan mengembangkan sekolah agar bermutu diperlukan 

seorang pemimpin (kepala sekolah) yang memiliki kompotensi manajerial dalam 

melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang 

mampu mengatur dan mendayagunakan seluruh potensi sekolah yang ada, sehingga 

dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah. 

Mutu pendidikan pada suatu sekolah, sangat ditentukan oleh kepemimpinan 

kepala sekolah, juga kinerja guru sebagai tenaga fungsional, namun yang lebih 

penting dari itu adalah kerjasama yang baik antara semua unsur yang terlibat dalam 

mengelolah sekolah. Mantja ( 2007: 57 ) menyatakan bahwa, sekolah sebagai 

organisasi pendidikan formal merupakan wadah kerjasama sekelompok orang, yang 

dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, wali murid, dan staf dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gerton dalam Mantja ( 2007: 70 ) 
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mengungkapkan secara aksiomatik suatu sekolah sama baiknya dengan yang 

menjalankan. Secara implisit hal ini menunjukan bahwa apabila suatu sekolah, kepala 

sekolah, guru, staf murid dan wali murid masing-masing berperan dan mampu dalam 

menjalankan tugasnya degan baik, maka dapat dipastikan bahwa sekolah tersebut 

akan menjadi baik. 

Bergulirnya Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tersebut memang sudah 

menjadi tuntutan perkembangan masyarakat. Profesionalisme kepemimpinan kepala 

sekolah perlu peningkatan untuk menghadapi paradikma baru manajemen pendidikan 

dalam rangka meningkatkan kualitas secara efektif dan efisien. Agar tercapai 

peningkatan yang lebih signifikan perlu didukung  sumber daya manusia yang 

berkualitas dan kompotensi manajerial yang cukup tinggi. 

Dalam masa otonomi sekolah, kepala sekolah merupakan salah satu 

komponen pendidikan yang paling penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka kepala sekolah harus memiliki 

manajemen yang baik, karena manajemen pada hakekatnya merupakan suatu proses, 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (Mulyasa, 2009:103). Pernyataan ini sangat penting 

sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang harus 

didukung oleh kinerja yang semakin efektif  dan efisien. Setiap kepala sekolah 

dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan pengembangan pendidikan secara 

terarah, berencana, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Salah satu faktor pendukung dari kunci keberhasilan bagi sekolah yang sukses 

atau sekolah berprestasi adalah faktor kepemimpinan dan kinerja kepala sekolah 
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(Rutter dikutip oleh Sergiafanni, 1987). Dari beberapa temuan Bank Dunia, 

kekurangberhasilan pengelolaan pendidikan dasar salah satunya disebabkan oleh 

manajemen pada tingkat sekolah yang tidak efektif, dan berfokus pada kinerja kepala 

sekolah di sekolah negeri. 

Berdasarkan pengalaman penulis selama bertugas sebagai sorang guru di 

Kabupaten Halmahera Selatan, memang bayak masalah yang terjadi disekolah-

sekolah dasar misalnya, 1) pengelolaan anggaran yang tidak transparansi (tidak 

melibatkan seluruh  guru dan komite) sehingga terjadi kerenggangan antara pimpinan 

dan bawahan (guru)  dan menyebabkan terjadinya ketidakefektifan dalam proses 

pembelajaran, 2) Banyak kepala sekolah dasar negeri yang diangkat tidak memiliki 

pemahaman manajemen atau manajerial (perencanaan, pengembangan, dan 

pengelolaan) yang baik, sehingga dalam kepemimpinannya sekolah tidak memiliki 

perubahan yang signifikan. 

Dua persoalan tersebut diatas, menyebabkan sekolah-sekolah dasar negeri 

pada umumnya tidak maju dan tidak diminati oleh masyarakat, kalaupun ada itupun 

terpaksa karena tidak ada sekolah dasar  yang lain. Namun demikian ada sekolah-

sekolah dasar swasta yang di kelolah  oleh yayasan yang menjadi perhatian sebagian 

masyarakat (masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan 

anak-anaknya), sehingga sekolah tersebut banyak diminati dari tahun ke tahun, 

sekolah  yang dimaksud adalah Sekolah Dasar Isalam Terpadu Insan Kamil yang 

letaknya di pusat kota Kabupaten.      

Untuk memperoleh gambaran awal tentang kinerja kepala sekolah pada SDIT 

Insan kamil, maka peneliti melakukan interview dengan salah satu guru (Kalsum, 
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interview lewat telepon pada tanggal 21 Maret 2011) menjelaskan bahwa: 1) Kepala 

Sekolah SDIT Insan Kamil mempunyai kedisiplinan  yang sangat bagus (waktu dan 

kerja), 2) memiliki pengorganisasian dan administrasi dalam pengelolan sekolah yang 

baik, 3) penyusunan perangkat pembelajaran ( silabus, RPP, kalender pendidikan dll ) 

dilakukan secara rutin pada awal tahun dengan melibatkan seluruh guru.   Olehnya 

itu, penulis tertarik ingin menjadikan sekolah ini sebagai tempat penelitian untuk 

melihat lebih jauh bagaimana kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan  sekolah 

tersebut sehingga banyak diminati oleh masyarakat. 

Letak Sekolah Dasar  Islam Terpadu Insan Kamil sangat srategis yaitu berada 

di tengah-tengah kota yang sangat mudah dijangkau masyarakat luas. Di samping itu 

berdekatan dengan lembaga pendidikan lain seperti SMP Al-Akhirat, SMA Al-

Akhirat, SMA Negeri 1, dan perkantoran pemerintah, juga terletak di tepi jalan raya. 

B. Rumusan masalah 

 
 Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada “Kinerja 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” yang diwujudkan dalam 

bentuk permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah kinerja kepala sekolah sebagai manajerial dalam melakukan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil 

Labuha Kabupaten Halmahera Selatan? 

2. Bagaimanakah strategi yang digunakan untuk melakukan kinerja kepala sekolah 

sebagai manajerial dalam  meningkatkan mutu pendidikan  Sekolah Dasar Islam 

Terpadu Insan Kamil Labuha  Kabupaten Halmahera Selatan? 



9 
 

3. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi  dan solusi yang diambil untuk 

melakukan kinerja kepala sekolah sebagai manajerial dalam meningkatkan mutu 

pendidikan  Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil Labuha Kabupaten 

Halmahera Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja kepala Sekolah 

SDIT Insan Kamil dalam meningkatkan mutu pendidikan. Secara khusus, tujuan 

penelitian adalah:  

1. Untuk mendiskripsikan kinerja kepala sekolah sebagai manajerial dalam 

melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 

untuk  meningkatkan mutu pendidikan SDIT Insan Kamil Labuha.   

2. Untuk mendeskripsikan strategi kinerja kepala sekolah sebagai manajerial 

dalam meningkatkan mutu pendidikan SDIT Insan Kamil Labuha. 

3. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi kepala sekolah dan solusi 

yang di ambil kepala sekolah sebagai manajerial dalam meningkatkan mutu 

pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil Labuha.  

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun 

praktis. Manfaat teori yang diharapkan adalah sebagai bahan teori tentang kinerja 

kepala sekolah Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Manfaat praktisnya antara lain adalah:   
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1. Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu alternative pemerintah daerah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan. 

2. Dinas Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan alternativ dalam menyeleksi kepala 

sekolah yang memiliki kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan, dan mengendalikan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu acuan bahan 

informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 

E. Penegasan istilah 

Beberapa istilah dalam penelitian ini yang perlu didefenisiskan, yaitu: (1) 

Kineja kepala sekolah, (2) Peningkatan Mutu Pendidikan, (3) strategi, (4) hambatan, 

dan (5) solusi. pendefenisian ini perlu dilakukan untuk memberi pemahaman kepada 

pembaca terhadap istilah-istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Kinerja kepala sekolah 

Kinerja kepala sekolah adalah kemampuan kepala sekolah dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai pendidik manajerial, administrator, 

supervisior, pemimpin, inovator, dan motivator ( Depdiknas, 1999-2000 ) 

yang dalam kegiatannya mampu meningkatkan kinerja guru dan prestasi 

belajar siswa.  
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2. Peningkatan Mutu Pendidikan 

Pendidikan itu sediri adalah suatu usaha dari manusia, dilaksanakan secara 

sadar oleh orang yang bertanggungjwab ( Kepala Sekolah ) mempunyai tujuan 

tertentu yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur untuk mencapai 

tujuan.  

Jadi yang dimaksud peningkatan mutu pendidikan dalam penelitian ini adalah  

peningkatan mutu sekolah yang diupayakan dengan berbagai metode dan 

pendekatan melalui peningkatan kinerja kepala sekolah agar semakin efektif 

dan efisien. Mutu pendidikan pada suatu sekolah, sangat ditentukan oleh 

kepemimpinan kepala sekolah,juga kinerja guru sebagai tenaga fungsional, 

namun yang lebih penting dari itu adalah kerjasama yang baik antara semua 

unsur yang terlibat dalam mengelolah sekolah.  

3. Strategi atau upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud. Upaya yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil 

Labuha.   

4. Hambatan atau kendalah adalah faktor atau keadaan yang membatasi, 

menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1989 : 418). Kendala yang dimaksud dalam penelitian adalah 

semua faktor yang membatasi, menghalangi, atau mencegah kinerja kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan SDIT Insan Kamil Labuha.  
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5. Solusi adalah penyelesaian atau jalan keluar yang dilaksanakan oleh kepala 

sekolah setelah menghadapi hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai 

seorang manajerial. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


