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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang 

pendidikan nasional dan juga merupakan bagian integral dari upaya peningkatan 

kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor dan salah satu diantaranya adalah manajemen.  

James A.F. Stoner dan Charles Wankel mengatakan bahwa “manajemen 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian 

anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi 

tercapainya tujuan organisasi”
1
. Untuk mewujudkan pengelolaan yang baik dalam 

sebuah organisasi diperlukan seorang manajer yang mempunyai kemampuan 

profesional dibidangnya, dan itu juga berlaku di dunia pendidikan khususnya 

sekolah, kualitas pengelolaan sekolah akan tergantung kepada seorang kepala 

sekolah yang berperan sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, kepala sekolah 

mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola sekolahnya.  

Keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola sekolahnya tidak akan 

terlepas dari kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam 

melaksanakan fungsi dan peran sebagai kepala sekolah. Untuk itu seorang kepala 

sekolah dituntut mampu memiliki kesiapan dalam mengelola sekolah, kesiapan 

                                                             
1Siswanto. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. 

(Jakarta: Bumi Aksara 2005), h. 2. 



2 

 

 

pimpinan yang dimaksud disini adalah kemampuan manajerial yang berkenaan 

dengan Peraturan Menteri No 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah, kemampuan manajerial kepala sekolah meliputi 

“perencanaan, pengorganisasian, pengerahan dan pengawasan”
2
. Dengan 

kemampuan manajerial yang baik diharapkan setiap kepala sekolah mampu 

menjadi pendorong dan penegak disiplin bagi para guru agar mereka mampu 

menunjukkan produktivitas kinerjanya dengan baik.  

Wibowo mengatakan kinerja “merupakan implementasi dari rencana yang 

telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia 

yang memiliki kemampuan kopetensi, motivasi, dan kepentinyan”
3
. Pendapat 

tersebut sejalan dengan pendapat Akadun yang mengatakan bahwa: 

Kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Bagi seorang guru di dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 39 ayat 2 adalah merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal 

ini berarti bahwa selain mengajar atau proses pembelajaran, guru juga 

mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan maupun pelatihan-pelatihan 

bahkan perlu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sekitar
4
. 

 

 

                                                             
2Akadum. Potret Guru Memasuki Milenium Ketiga. Suara Pembaharuan (1999), h. 67. 

(Online).(http://www.suarapembaharuan.com/News/1999/01/220199/OpEd), diakses 7 Juni 2016). 

3Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4. 

4Akadum. Potret Guru Memasuki Milenium Ketiga. Suara Pembaharuan (1999), h. 77. 

(Online).(http://www.suarapembaharuan.com/News/1999/01/220199/OpEd), diakses 7 Juni 2016). 
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M. Shiddiq Al-Jawi mengatakan bahwa: 

Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, diantaranya faktor partisipasi masyarakat sekolah dan 

dukungan dari berbagai pihak. Keterlibatan guru dan masyarakat dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di lingkup sekolah akan sangat membantu 

meringankan tugas kepala sekolah. Namun pada kenyataannya kualitas guru 

masih rendah sehingga belum tentu mampu melaksanakan tugas yang 

dilimpahkan oleh kepala sekolah”
5
.  

 

Faktor lain yang dibutuhkan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya 

adalah dukungan dari pemerintah, baik berupa pembinaan maupun dukungan 

materi, namun pada kenyataannya lebih banyak dukungan pemerintah yang 

difokuskan kepada guru dibandingkan kepada kepala sekolah, padahal kepala 

sekolah merupakan kunci keberhasilan sekolah. Minimnya dukungan pemerintah 

inilah yang menyebabkan tugas kepala sekolah menjadi semakin berat. M. 

Shiddiq Al-Jawi juga mengatakan bahwa: 

Dalam uji kompetensi kepala sekolah yang dilakukan oleh Ditjen PMPTK dari 

enam kompetensi yang diujikan sebagian besar kepala sekolah dasar di 

Indonesia lemah di dalam kemampuan supervisi dan manajerial, kondisi ini 

disebabkan karena banyak rekrutmen kepala sekolah yang tidak didasari oleh 

kemampuan kompetensi melainkan faktor politik, hal itu juga sejalan dengan 

kinerja guru di Indonesia yang masih sangat rendah dalam pelaksanaan 

tugasnya, hal ini tercermin pada keterlibatan guru dan masyarakat dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di lingkup sekolah akan sangat membantu 

meringankan tugas kepala sekolah, namun pada kenyataannya kualitas guru 

masih rendah sehingga belum tentu mampu melaksanakan tugas yang 

dilimpahkan oleh kepala sekolah
6
.  

 

                                                             
5M. Shiddiq Al- Jawi. (2006). Pendidikan di Indonesia Masalah dan Solusinya. 

http://khilafah1924.org. Diakses pada tanggal 30 Januari 2016. 

6M. Shiddiq Al- Jawi. (2006). Pendidikan di Indonesia Masalah dan Solusinya. 

http://khilafah1924.org. Diakses pada tanggal 30 Januari 2016. 
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Guru dalam pengembangan instrumen penilaian hasil belajar masih 

rendah. Banyaknya guru yang dalam mengajar hanya memberikan tugas dan 

mencatat saja kepada siswa tanpa memberikan penerangan terlebih dahulu dan 

dalam melakukan pekerjaannya juga tanpa dilandasi rasa tanggung jawab seperti, 

masih banyaknya guru yang sering tidak datang tanpa memberi keterangan dan 

datang tidak tepat waktu. Dengan kondisi kinerja guru yang buruk maka secara 

langsung juga berpengaruh terhadap prestasi siswa, dikarnakan yang berinteraksi 

secara langsung dalam proses belajar dengan siswa adalah guru, sehingga hal itu 

menyebabkan terciptanya persepsi sebagian besar masyarakat bahwa hanya guru 

yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan belajar siswa.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 8 

kendari ditemukan beberapa permasalahan di dalam pelaksanaan tugas kepala 

sekolah sebagai manajer yang menyebabkan tugas manajerial kepala sekolah 

tidak terlaksana dengan optimal, diantaranya perencanaan, kesulitan yang 

dihadapi oleh kepala sekolah di dalam membuat perencanaan adalah, kepala 

sekolah kesulitan di dalam menghimpun pendapat-pendapat dari guru untuk 

membuat keputusan dalam suatu perencanaan karna minimnya inisiatif dari guru 

untuk memberikan pendapatnya. Pengarahan, kesulitan yang dihadapi adalah 

perbedaan cara pandang, kebisaan-kebiasaan, kemauan dan keterampilan guru 

membuat sulit kepala sekolah dalam usaha menyatukan visi dan misi menuju 

tercapainya tujuan sekolah. Pengawasan, kesulitan yang dihadapi adalah 

banyaknya beban tugas administratif yang menjadi tanggung jawab kepala 
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sekolah menyebabkan kurang fokusnya pengawasan kepala sekolah terhadap 

pelaksanaan program sekolah. Minimnya hubungan sekolah dengan masyarakat 

menyebakan persepsi masyarakat memposisikan guru sebagai kunci utama 

keberhasilan atau kegagalan pendidikan.  

Berdasarkan observasi awal di atas, ada beberapa alasan yang mendorong 

penulis untuk melakukan penelitian ini diantaranya kemajuan di bidang 

pendidikan membutuhkan manajer pendidikan yang mampu mengelola satuan 

pendidikan dan mampu meningkatkan kinerja guru dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Disamping itu persepsi masyarakat selama ini memposisikan guru 

sebagai kunci utama keberhasilan atau kegagalan pendidikan, padahal seorang 

guru hanyalah salah satu komponen dalam satuan pendidikan di sekolah. Kajian 

empiris di atas menarik untuk dilakukan mengingat perkembangan ilmu dan teori 

manajemen, khususnya manajemen pendidikan yang berjalan dengan pesat. 

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka mendorong 

penulis memilih judul “Hubungan Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah 

Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 8 kendari”. 

 

B. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah di SMP Negeri 8 Kendari. 

2. Kinerja guru di SMP Negeri 8 Kendari. 
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C. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kemampuan manajerial kepala sekolah di SMP Negeri 8 Kendari 

2. Bagaimana kinerja guru di SMP Negeri 8 Kendari 

3. Apakah terdapat hubungan kemampuan manajerial kepala sekolah dengan 

kinerja guru di SMP Negeri 8 Kendari? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang hendak kita 

capai”
7
. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah sebagaimana telah 

dirumuskan di atas. dengan demikian tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kemampuan manajerial kepala sekolah yang terdapat di 

SMP Negeri 8 Kendari. 

2. Untuk mengetahui kinerja guru di SMP Negeri 8 Kendari. 

3. Untuk mengetahui hubungan kemampuan manajerial kepala sekolah dengan 

kinerja guru di SMP Negeri 8 Kendari. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di IAIN Kendari. 

2. Sebagai bahan pertimbangan atau informasi bagi pihak guru di SMP Negeri 8 

Kendari, terutama untuk meningkatkan kinerja. 

                                                             
7Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara Cet. 6, 2006), h. 29 
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3. Sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan 

kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. 

4. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas untuk ikut membantu dan 

berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan manajerial kepala sekolah. 

5. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang melakukan penelitian 

selanjutnya dalam objek yang sama.  

 

F. Definisi Operasional 

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Kemampuan manajerial kepala sekolah yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah keterampilan yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam upaya untuk 

mengelola sekolah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada 

untuk diarahkan pada pencapaian tujuan sekolah yang telah ditetapkan. 

Seperti 1) Kemampuan merencanakan dengan indikator yaitu mampu 

menyusun dan menerapkan strategi, dan mampu mengefektifkan perancanaan. 

2) Kemampuan mengorganisasikan dengan indikator yaitu mampu melakukan 

departementalisasi, membagi tanggung jawab dan mampu mengelola personil. 

3) Kemampuan dalam pelaksanaan dengan indikator yaitu mampu mengambil 

keputusan, dan mampu menjalin komunikasi. 4) Kemampuan mengadakan 

pengawasan dengan indikator yaitu mampu mengelola, dan mampu 

mengendalikan operasional. 

2. Kinerja guru adalah prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai oleh guru pada 

priode waktu tertentu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan 
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tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi, yang mana indikatornya yaitu merencanakan, penguasaan materi 

dan metode, pemberian tugas, mengelola kelas dan mengevaluasi.  

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah “sebagai kesimpulan penelitian yang belum sempurna, 

sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu 

melalui penelitian”
8
. Dengan demikian hipotesis penelitian ini adalah ada 

hubungan positif dan signifikan antara kemampuan manajerial kepala sekolah 

dengan kinerja guru di SMP Negeri 8 Kendari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, Cet Ke 3, 2008), h. 75 


