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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab ini memaparkan, suatu gambaran dari fenomena permasalahan yang 

berkaitan dengan judul penelitian. Hal tersebut meliputi, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yaitu dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 Pendidikan saat ini merupakan landasan terciptanya kualitas 

perkembangan suatu bangsa, kemajuan bangsa Indonesia terletak dari sumber 

daya manusia yang akan menunjukkan upaya sebagai perwujudan negara ke arah 

yang lebih baik nantinya. Inilah yang menjadi tugas kewajiban negara dalam 

kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia agar menjadi negara yang mandiri, 

terampil dan berdedikasi tinggi. Peran pemerintah dalam pelaksanaan memajukan 

pendidikan memang sangat dibutuhkan adanya, Ini yang menjadi bagian penting 

dari proses perkembangan pendidikan yang saat ini sedang mulai berkembang dari 

waktu ke waktu dalam sistem pendidikan. Tidak hanya peran pemerintah saja 

yang ikut terlibat dalam perkembangan pendidikan di negara Indonesia namun 

juga dapat dipengaruhi dari kesadaran masyarakat yang ikut berperan aktif dalam 

terwujudnya suatu kemajuan pendidikan. Oleh sebab itu, kewajiban kemajuan 

pendidikan merupakan tanggung jawab bersama untuk terlaksananya pendidikan 

formal baik didalam sekolah maupun masyarakat. Pada hakekatnya, hal tersebut 

melibatkan pemimpin di sekolah sebagai pembangun suatu pendidikan yang 
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berkualitas agar suatu lembaga pendidikan dapat berjalan dan tertata sesuai sistem 

negara. 

 Menurut Baharudin (dalam Sobri dkk, 2009: 101), kepala sekolah 

merupakan bagian perangkat sekolah yang menjadi penentu arah kebijakan 

sekolah yang akan menentukan tujuan-tujuan suatu tempat diselenggarakannya 

pendidikan formal yang bisa direalisasikan. Dalam menjalankan fungsinya 

sebagai pengelola/ manajer, kepala sekolah mempunyai peranan penting dalam 

menjalankan tugas dan mampu menguasai sistem pendidikan nasional. Oleh 

karena itu kepala sekolah sebagai pengelola dituntut untuk berfikir kreatif dan 

mampu memiliki ide-ide serta inisiatif yang mampu menunjang perkembangan 

sekolah. Ide kreatifnya dapat digunakan untuk membuat perencanaan, menyusun 

organisasi sekolah, memberikan pengarahan, serta mengatur pembagian kerja, 

mengelola kepegawaian yang ada di lingkungan sekolah agar keseluruhan proses 

administrasi berjalan dengan lancar. 

 Pendidikan yang berkualitas serta mampu bersaing dengan sekolah-

sekolah yang lainnya dapat ditunjang dari peran kepala sekolah itu sendiri, yang 

dapat memimpin dengan baik serta mengelola lingkungan sekolah agar nantinya 

dapat menjadi sekolah yang unggul dibidang pendidikan. Kelancaran proses 

pendidikan dan kemajuan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah yang 

berperan untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang ada disekolah untuk dapat 

menunjang prestasi siswa dalam bidang akademik maupun non akademik. Oleh 

sebab itu, diperlukan adanya partisipasi yang aktif dalam peran yang dilakukan 

kepala sekolah agar terwujudnya tujuan dalam mengembangkan potensi yang 

dimiliki siswa pada setiap proses perkembangannya. 
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 Pengembangan potensi peserta didik pada dasarnya di bangun dari bawah 

yang bertujuan menggali potensi yang ada pada peserta didik agar nantinya 

mampu mandiri, kreatif dan dapat terampil sesuai dalam bidangnya. Program serta 

sarana dan prasarana fasilitas alat yang disediakan oleh pihak sekolah dapat 

menunjang aktivitas serta potensi maupun prestasi sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki peserta didik, terutama dalam berkesenian.  

 Menurut  Soehardjo  (2012:13),  pendidikan seni adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran serta latihan 

agar dapat menguasai kemampuan berkesenian sesuai peran yang dimainkannya. 

Ada dua peran yang dapat dimainkan yaitu yang pertama, menularkan seni dan 

yang kedua, memfungsi-didikan seni. Kesenian merupakan bagian dari program 

pendidikan pada pembelajarannya diwujudkan melalui mendorong peserta didik 

untuk mampu berfikir kreatif dan mau berkreasi sesuai dengan perkembangan 

yang dialami, khususnya pada seni musik. Oleh karena itu, seni musik pada 

sekolah formal perlu diwujudkan adanya, agar peserta didik dalam 

mengembangkan potensi mampu untuk berfikir kreatif serta berkreasi. Tidak 

hanya pada pengembangan di sekolah, namun sesuai dengan perkembangan 

zaman.  Seni musik sudah menjadi budaya dimasyarakat luas yang sering 

diminati, Inilah yang menjadi modal dasar peserta didik untuk menemukan 

potensi dalam seni musik.   

 Pada saat kegiatan observasi pralapang  ditemukan adanya permasalahan 

yang terjadi di SDN Kauman 02 Kecamatan Klojen Kota Malang adalah terdapat 

adanya alat-alat musik namun tidak digunakan secara optimal pada kegiatan 

bermusik. Hal ini, yang menyebabkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa 
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pada bidang seni musik kurang dapat berkembang. Berdasarkan perrmasalahan di 

atas, apabila tidak segera diatasi maka tidak akan tercapai pengembangan potensi  

siswa pada bidang seni musik serta hasil prestasi siswa pada bidang seni musik 

kurang optimal, sebaliknya apabila masalah tersebut segera diatasi maka tujuan 

dari pengembangan potensi siswa di sekolah  pada bidang seni musik akan 

mencapai hasil yang optimal dan siswa dalam menyalurkan bakat pada bidang 

seni musik akan tersalurkan. 

 Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya peran kepala sekolah dalam 

mewujudkan pengembangan potensi yang dimiliki siswa pada bidang seni musik 

yang bertujuan untuk mengembangkan kembali potensi yang dimiliki siswa serta 

meningkatkan prestasi pada bidang musik. 

 Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti tertarik untuk  melakukan 

penelitian dengan judul skripsi : “ANALISIS PERAN KEPALA SEKOLAH 

DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI SISWA PADA BIDANG SENI 

MUSIK DI SDN KAUMAN 02 KOTA MALANG” 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut.  

a. Bagaimana peran kepala sekolah dalam mengembangkan potensi siswa pada 

bidang seni musik  di SDN Kauman 02 Kota Malang? 

b. Kendala apa yang dihadapi kepala sekolah dalam mengembangkan potensi 

siswa pada bidang seni musik di SDN Kauman 02 Kota Malang? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan hasil perumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut. 

a.    Mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam mengembangkan potensi siswa 

pada bidang seni musik di SDN Kauman 02 Kota Malang. 

b.   Menjelaskan kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam mengembangkan 

potensi siswa pada bidang seni musik di SDN Kauman 02 Kota Malang. 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN  

 Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi manfaat secara teoristik dan 

praktis bagi sekolah, instansi terkait maupun peneliti. Manfaat tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat secara Teoristis 

 Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat secara teori bagi kepala 

sekolah yang berperan dalam sistem pendidikan di Sekolah Dasar, Khususnya 

SDN Kauman 02 kota malang dalam mengembangkan potensi siswa pada bidang 

seni musik. 

1.4.2  Manfaat secara Praktis 

a. Bagi peneliti, sebagai perbandingan antara teori dan kenyataan yang ada 

dilapangan serta dalam mengembangkan pengetahuan peneliti tentang  peran 

kepala sekolah dalam mengembangkan potensi siswa pada bidang seni musik 

di SDN Kauman 02 Kota Malang. 
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b. Bagi sekolah, sebagai upaya memperbaiki progam seni musik dalam 

mengembangkan potensi yang dimiliki siswa baik di dalam pembelajaran, 

maupun kegiatan luar pembelajaran di SDN Kauman 02 Kota Malang. 

c. Instansi terkait, sebagai upaya memberikan dukungan dan bantuan dalam 

mengembangkan potensi yang dimiliki siswa pada bidang seni musik di SDN 

Kauman 02 Kota Malang. 

 

1 .5  PENEGASAN ISTILAH 

 Berikut ini merupakan definisi istilah sebagai penegasan kalimat agar tidak 

terjadi kesalahan dalam arti penafsiran maupun makna yang disampaikan. 

a. Peran kepala sekolah. 

 Peran kepala sekolah adalah seorang pemimpin di sekolah yang 

mempunyai wewenang dalam menjalankan fungsinya beserta  tugas dan tanggung 

jawab sebagai kekuatan dalam penggerak kehidupan sekolah. 

b. Potensi Siswa. 

  Potensi siswa adalah suatu kemampuan yang sudah ada sejak lahir dalam 

setiap diri seseorang yang dapat dikembangkan sesuai keahlian masing-masing 

individu. 

c. Seni Musik. 

 Seni musik adalah suatu gagasan atau pemikiran yang dituangkan dalam 

sebuah lagu yang mempunyai nada dan melodi serta dapat dipahami oleh 

manusia, didalamnya membuat perasaan senang serta rileks bagi penikmat atau 

pendengar musik itu sendiri. 


