
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma baru manajemen pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas

secara efektif, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses peningkatan kemampuan

manusia agar mampu melakukan pilihan-plihan. Hal ini memusatkan perhatian dalam

peningkatan kemampuan manusia dan pemanfaatan kemampuan itu.

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan

kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan  yang tersedia di sekolah.

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam

meningkatkan kinerja guru. Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelanggaraan

kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, dan

pendayagunaan  serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

Kepala sekolah adalah seorang guru yang diangkat untuk menduduki jabatan

struktural di sekolah, ia ditugaskan untuk  mengelola sekolah, kepala sekolah yang

berhasil adalah apabila mereka mampu memahami keberadaan sekolah sebagai

organisasi yang kompleks. Studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan  bahwa

kepala sekolah adalah seorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah.
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Lebih jauh studi tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan sekolah adalah

keberhasilan kepala sekolah.1

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah

merupakan pemimpin tertinggi dalam lembaga sekolah yang mempunyai andil yang

sangat penting dalam menentukan keberhasilan sekolah. Hal ini dikarenakan kepala

sekolah adalah pusat penggerak semua perangkat baik guru-guru, staf maupun siswa.

Sehingga keberhasilan sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah

dalam mengelola sekolah tersebut.

Peranan kepala sekolah sebagai pemimpin mencerminkan kepala. sekolah

untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, sehingga lahir etos

kerja dan produktifitas yang tiggi dalam mencapai tujuan. Fungsi pemimpin ini amat

penting sebab disamping sebagai penggerak juga peran untuk melakukan kontrol

segala aktifitas guru, staf dan siswa sekaligus meneliti persoalan-persolan yang

timbul dilingkungan sekolah.

Faktor utama yang menjadi penghambat upaya peningkatan mutu pendidikan

adalah lemahnya pemahaman mengenai konsepsi kepala sekolah sebagai pemimpin

dalam mengelolah sumber daya atau komponen pendidikan secara efektif dan efesien.

Kondisi ini dibarengi dengan kebijakan yang luas kepala sekolah untuk secara

mandiri dan profesional mengelolah segala aset dan sumber daya yang dimilikinya

berdasarkan kerangka sistem dan pencampaian tujuan pendidikan nasional. Olehnya

1 Wahyusumidjo, Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Tinjauan  Teoritik  Dan
Permasalahannya, (Jakarta Raja Grafindopersada 2011), h .82.
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itu dibutuhkan suatu proses yang ideal bagi seorang kepala sekolah terutama dalam

meningkatkan mutu guru. Upaya ini hendaknya dilaksanakan sesuai dengan konsepsi

kepala sekolah yang ideal sebagai acuan dalam membentuk sumber daya dan

profesionalisme guru lebih berdaya.

Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi yang sangat berpengaruh dalam

menentukan kemajuan sekolah harus memiliki kemampuan administrasi, memiliki

komitmen tinggi, luwes dalam melakukan tugasnya terlebih lagi besikap bijaksana

terhadap guru-guru sebagai orang yang dipimpinya. Kepemimpinan kepala sekolah

harus dapat mengupayakan peningkatan mutu guru melalui program pembinaan

kemampuan tenaga kependidikan dan ketertiban guru dalam kedisiplinan. Oleh karna

itu kepala sekolah harus mempunyai kepribadian atau sikap-sikap dan kemampuan

serta keterampilan-keterampilan  untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan.

Dalam perannya sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus mampu beperilaku

yang baik dan harus mampu memimpin guru-guru dengan bijaksana dalam artian

menjadi pemimpin yang mampu bersahabat baik kepada guru, pengelolah-pengelolah

maupun masryakat.

Berbagai macam dari gaya kepemimpinan kepala  sekolah tidak akan sama

satu dan lainnya dengan sekolah lain. Menonjolkan gaya kepemimpinan akan

berpengaruh dengan berbagai hal terutama pada kinerja guru karna pada dasarnya

guru akan lebih disiplin dalam menjalani kewajiban jika berada pada lingkungan yang

bersahabat. Sehingga pemimpin harus  lebih  menonjolkan gaya kepemimpinan yang

baik agar guru-guru lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

3



Gaya kepemimpinan kepala sekolah sangat mempengaruhi kinerja guru

karena kepala sekolah menjadi tolak ukur bagi sikap guru di sekolah. Guru yang

disiplin menjalankan tugas merupakan gambaran bahwa guru tersebut tidak sedang

dihadapkan dengan masalah dalam lingkungan sekolah hal ini berkaitan erat dengan

kepala sekola sebagai pemimpin dalam lembaga pendidikan. Gaya kepemimpinan

kepala sekolah pada umumnya memberikan gambaran secara kasat mata bahwa jika

sikap kepala sekolah memimpin dengan cara baik dan nyaman bagi guru tentunya

guru akan melaksanakan tugasnya dengan baik akan tetapi sebaliknya jika sikap atau

gaya kepala sekolah memimpin dengan tidak mencerminkan sebagai seorang

pemimpin yang sesunguhnya tentu akan berdampak negatif pada kinerja guru dalam

menjalankan tugasnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Erdiyanti mengenai gaya

kepemimpinan bahwa:

Gaya kepemimpinan merupakan salah satu pola perilaku seorang pemimpin
yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih oleh
pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempenaruhi
anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinan.2

Senada dengan pendapat diatas Hadari Nawawi juga mengemukakan bahwa

gaya kepemimpinan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan

pemimpin mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota

organisasi/bawahannya.3

2Erdiyanti, Dasar Dasar Manajemen ( Kendari: Prenada Media, 2016). h.260
3Hadari Nawawi dan Martini Hadari , Kepemimpinan Yang Efektif(Yogyakarta Gaja Madah

University Press,2006),h.115
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Pendapat diatas menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan hal yang

sangat penting dalam konsep kepemimpinan. Hal ini disebabkan karena gaya

kepemimpinan mempengaruhi perilaku seseorang dalam bekerja sehingga kepala

sekolah harus menonjolkan gaya kepemimpinannya yang baik agar dapat

berpengaruh terhadap sikap guru. Dengan demikian gaya kepemimpinan kepala

sekolah yang bersahabat akan berdampak positif bagi sikap guru dalam menjalankan

tugasnya sebagai pendidik. seperti yang dikemukakan oleh Hadarin Nawawi diatas

bahwa gaya kepemimpinan merupakan  cara pemimpin dalam mempengaruhi

perasaan, sikap dan perilaku seseorang maka dapat dipastikan bahwa disiplin guru

akan cenderung berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah. Jika

kepala sekolah menonjolkan gaya kepemimpinan yang kurang baik dan tidak

bersahabat tentunya guru-guru akan merasakan ketidaknyamanan dalam menjalankan

tugasnya sebagai pendidik. Hal ini disebabkan karena lingkungan sekolahyang tidak

kondusif serta pemimpin yang tidak bersahabat menyebabkan sikap guru cenderung

pasif dalam artian kurang semangat dalam menjalankan tugas mengajar sehingga

tidak disiplin dalam melaksanakan kewajibanx sebagai pendidik.

Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan menyenangkan akan

berdampak positif terhadap kinerja guru dalam menjalankan tugasnya sebagai

pendidik. Karena kepemimpinan kepala sekolah yang menyenangakan akan

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan membuat daya tarik tersendiri bagi

guru untuk tetap semangat dalam mengajar sehingga guru akan senantiasa disiplin

dalam melaksanakan kewajibannya di sekolah.
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Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang memberikan kebebasan atau tidak

adanya pengawasan pada guru dalam mengerjakan tugasnya sebagai pendidik akan

sangat memberi peluang pada guru untuk tidak disiplin dalam artian bahwa tugas

yang diamanahkan tidak secara maksimal dikerjakan dan guru akan semaunya hadir

atau tidak hadir di sekolah karna menganggap bahwa  kepala sekolah tidak

memperdulikan atau cuek atas apa yang dikerjakan guru di sekolah sehingga guru

akan lebih bebas dalam bertingkah laku hal ini sangat  mungkin terjadi karena

hilangnya kontrol atau pengawasan dari kepala sekolah terhadap guru menyebabkan

lingkungan kerja kurang teratur dan para guru secara bebas dalam bersikap dan

bertingkah laku sehingga berdampak negatif terhadap keaktifan guru di sekolah

dalam mengembangkan amanah sebagai pendidik.

Hilangnya komunikasi baik antara kepala sekolah dan guru tentu akan

memberikan kesan yang buruk dalam lingkungan sekolah sehingga kordinasi antara

keduanya secara otomatis dan terisolir. Gaya kepemimpinan seperti ini sangat

berdampak buruk bagi kinerja guru karena jika komunikasi antara keduanya terputus

tentu guru akan secara bebas dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. begitupula

dengan peraturan sekolah jika tidak diperhatikan oleh kepala sekolah sebagai

pemimpin dan pembuat peraturan maka tentu realisasi dan peraturan tersebut akan

kurang maksimal. Sehingga guru lebih bebas dalam beraktifitas tanpa harus mengacu

pada peraturan sekolah. Gaya kepemimpinan yang demikian akan menjadikan guru

tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya di sekolah dalam artian bahwa aktifitas

guru tidaklagi mengacu pada aturan atau noral yang berlaku disekolah tetapi
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dilakukan secara bebas sesuai dengan kehendak masing-masing.oleh sebab itu, kepala

sekolah harus lebih aktif dan bijaksana dalam menjelankan tugasnya sebagai

pemimpin tertinggi dalam sekolah terutama dalam hal sikap atau gaya

memimpin.begitu pula dengan peraturan yang dibuat haruslah bersinergi antara

aturan dan sikap kepala sekolah sebagai pemimpin sehingga tidak terjadi kontradiktif

antara keduanya dan keputusan bersama harus direlisasikan secara kolektif dan tetap

konsisten dalam merealisasikan peraturan tersebut sehingga melahirkan suasana kerja

yang kondusif dan dapat mencapai tujuan sekolah secara maksimal.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di SMKNegeri 1

Molawe Kabupaten Konawe Utara, bahwakinerja guru di SMKNegeri 1 Molawe

masih kurang efektif, hal ini terbukti bahwa masih ada beberapa  guru yang

kurangmemperhatikan tanggung jawabnya sebagai pendidik.seperti,keterlambatan

guru masuk dalam kelas untuk memberikan materi kepada siswa, kurangnya motivasi

guru sehingga membuat siswa kurang bersemangat dalam mengikuti proses

pembelajaran.

Sebagai  indikator bahwa sekolah tidak terjadi peningkatan disebabkan

karena, guru terlambat memberikan materi pada siswa sesuai dengan jam pelajaran,

kurangnya motivasi dari guru, Karena kinerja guru dapat dikatakan meningkat jika

memenuhi indikator-indikator diantaranya kualiatas hasil kerja, ketepatan waktu,

inisiatif, kecakapan dan komunikasi yang baik, sehingga dalam hal ini kepala sekolah

sebagai motivator harus memberikan yang terbaik demi meningkatkan kinerja

bawahannya.
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Dengan demikian kinerja guru di SMKN 1 Molawe memang harus

diberikan pemahaman dari kepala sekolah itu sendiri sehingga guru bisa

meningkatkan kinerjanya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah yakni

dengan mengubah gaya kepemimpinannya dimana yaitu sikap maupun perilaku

kepala sekolah dalam memberikan arahan, bentuk pembinaan, pengkordinasian

maupun dalam pemberian motivasi kepada guru/tenaga pendidik sehingga dengan itu

kinerja guru dapat meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti dengan

menemukan fakta maka peneliti berkesimpulan untuk mengangkat judul penelitian”

Gaya Kepemimipinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di

SMK Negeri 1 Molawe Kabupaten Konawe Utara”

B. Fokus Penilitian

Agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak meluas, maka fokus peneliti ini

adalah Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di

SMKNegeri 1 Molawe Kabupaten Konawe Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru

di SMKNegeri 1 Molawe Kabupaten Konawe Utara?

2. Bagaimana kinerja guru di SMKNegeri 1 Molawe Kabupaten Konawe Utara?
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D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala di SMKNegeri 1 Molawe

Kabupaten Konawe utara.

2. Untuk mengetahui kinerja guru di SMK Negeri 1 Molawe Kabupaten Konawe

Utara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini Secara teoritis dan  praktis,sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang gaya

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru.

2. Secara Praktis penelitian ini bermanfaat:

1) Bagi peneliti, dapat digunakan untuk memperkaya khazanah pengetahuan

mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru

2) Bagi pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dapat dijadikan sebagai bahan

masukan dan informasi untuk menentukan kebijakan yang baik terhadap kinerja

guru-guru.

3) Bagi guru. Dapat dijadikan sebagai bahan masukkan dan informasi terkait gaya

kepemimpinan dan manfaatnya terhadap kinerja guru.

4) Memperkaya referensi dan khasanah keilmuan, khususnya kajian  mengenai

gaya kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru dan juga sebagai bahan

referensi bagi masryakat secara umum dan mahasiswa IAIN Kendari secara

khusus.
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F. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan suatu interprestasi lain dalam memahami judul

skripsi ini, penulis memandangperlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul

ini secara rinci sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah

sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini.

1. Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang dimaksud adalah suatu sikap yang

dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dalam mengarahkan guru

selakubawahannya dan berusaha mempengaruhi   sikap dan perilaku guru untuk

mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.

2. Kinerja guru adalah suatu upaya untuk memperoleh gambaran tentang

pengetahuan, keterampilan nilai, dan sikap guru dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya, yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya.
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