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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor penting dan menentukan kehidupan suatu

bangsa. Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada tingkat pendidikan yang

diperolehnya. Sistem pendidikan nasional dilaksanakan untuk meningkatkan

kehidupan bangsa yang bermutu baik dalam arti moral-spritual maupun mutu dalam

arti intelektual. Manajemen adalah proses, yakni aktivitas yang terdiri dari empat

sub aktivitas yang masing-masing merupakan fungsi fundamental. Keempat sub

aktivitas tersebut yang ada dalam manajemen dikenal sebagai P.O.A.C yaitu :

Planning, Organizing, Actuating, Contrilling (perencanaan, pengorganisasian,

penggerakkan dan pengawasan).1 Berbagai jenis kegiatan inilah yang membentuk

manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat

hubungannya.

Sekolah adalah lembaga bersifat kompleks dan unik. Bersifat

komplekskarena sekolah sebagai organisasi didalamnya terdapat berbagai dimensi

yang saling berkaitan. Dan sifat unik, menunjukkan bahwa sekolah sebagai

organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki organisasi-organisasi lain.

Sekolah memiliki karakter tersendiri, di mana terjadi proses belajar mengajar,

tempat terselenggaraannya pembudayaan kehidupan umat manusia. Sekolah sebagai

1 Erdiyanti, Dasar-dasar Manajeme, Kendari : CV. Shadra, 2009,h. 21
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organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Keberhasilan sekolah adalah

keberhasilan kepala sekolah.

Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan

sekolah sebagai organisasi, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah

sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. Kepala

sekolah dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi bagi para staf dan

para siswa, kepala sekolah harus mengetahui tugas-tugas nya, dan para kepala

sekolah yang menentukan bagi sekolahnya. Keberhasilan manajemen suatu

lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Sebagai

pemimpin di suatu lembaga, kepala sekolah harus mampu membawa lembaga

pendidikan ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan

misi yang telah direncanakan oleh suatu lembaga.

Kepala sekolah harus dapat mengatur suatu lembaga terutama kinerja guru

di dalam menjalankan profesinya sebagai guru, jika kinerja guru tidak dapat

berhasil dalam menjalankan profesinya, prestasi siswa akan menurun dan tingkat

kualitas lembaga pendidikan tidak akan meningkat. Salah satu aspek yang sangat

berpengaruh terhadap pencapaian kualitas pengajaran yang baik adalah kualitas

guru atau tenaga pendidik. Hal itu seperti apa yang dinyatakan oleh Dedi Supriyadi

bahwa “diantara berbagai masukan (input) yang menentukan mutu pendidikan

(yang dapat diukur dari prestasi belajar siswa) sepertiganya ditentukan oleh guru”.2

2Dedi Supriadi, Mengangkat dan Martabat Guru, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa,1999),
h.19
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Sementara itu, faktor guru yang paling dominan menentukan kualitas pembelajaran

adalah kinerja guru. Selanjutnya kinerja guru yang mempunyai pengaruh secara

langsung terhadap proses pembelajaran adalah kinerja guru dalam kelas.

Manajemen Kepala sekolah berperan penting dalam meningkatkan kinerja

guru. Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua

kegiatan dalam suatu lembaga, dengan manajemen yang baik maka pembinaan

kerja sama akan lebih baik. Kualitas atau mutu peserta didik sangat bergantung

pada kompetensi guru selaku subyek pengajaran. Oleh karenanya guru diharapkan

senantiasa memiliki sense of develop (rasa membangun) dan sense of educate (rasa

mendidik) yang tinggi. Kondisi ini dapat dicapai sekiranya guru memiliki

kemampuan menerapkan prinsip-prinsip, metode, media dan strategi belajar

mengajar yang efektif dan efisien pada proses belajar mengajar yang dilakukannya.

Dengan kata lain guru diharapkan memiliki kemampuan class management

(mengelola kelas) dengan baik.

Kepala sekolah mempunyai peran sebagai pendidik. Sebagai seorang

pendidik, kepala sekolah harus mampu menanamkan, memajukan, dan

meningkatkan nilai mental, moral, fisik, dan artistik kepada para guru atau tenaga

fungsional yang lainnya. Untuk menanamkan perannya, kepala sekolah harus

menunjukkan sikap persuasif dan keteladanan. Sikap persuasif dan keteladanan

inilah yang akan mewarnai kepemimpinan termasuk di dalamnya pembinaan yang

dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru yang ada di sekolah tersebut. Dalam

fungsinya sebagai penggerak para guru, kepala sekolah harus mampu
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menggerakkan guru agar kinerjanya menjadi meningkat karena guru merupakan

ujung tombak untuk mewujudkan manusia yang berkualitas. Guru dapat bekerja

secara maksimum apabila didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah Kepala

Sekolah.

Kepala sekolah adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi,

membimbing, mengkoordinir dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya

dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan

pembelajaran, supaya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif dan

efisien di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran. Kepala

sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang mempunyai peranan besar dalam

mengembangkan mutu pendidikan sekolah.3Kepala sekolah yang berhasil apabila

mereka memahami keberadaan  guru dalam mengajar , serta mampu melaksanakan

manajemennya sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan

kinerja gurunya. Kepala sekolah dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan

tinggi bagi para guru, staf dan para siswa, kepala sekolah harus mengetahui tugas-

tugas nya, dan kepala sekolah juga yang menentukan bagi keberhasilan guru-guru

dalam mengajar.

Agar sekolah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka

kepala sekolah harus melaksanakan fungsi-fungsi manajerial  seperti perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pemberian motivasi, pelaksanaan, pengendalian,

3 Murniati, Implementasi Manajemen Stratejik, (Bandung:Penerbit Citapustaka Media
Perintis, 2009),h. 54.
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evaluasi dan inovasi. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, Peran Manajemen

Kepala Sekolah di SDN 8 Poasia Kota Kendari sudah dikatakan baik, dilihat dari

keaktifan guru dalam mengajar tepat waktu dan dalam penyusunan RPP yang tepat

waktu dalam waktu yang diberikan Kepala Sekolah sehingga dapat memberikan

dampak yang positif bagi Kinerja Guru, tetapi setelah pergantian menteri

pendidikan yang baru perubahan RPP dilakukan kembali, peran kepala sekolah

memberikan dampak yang luar biasa dalam mengurus pelatihan guru-guru di SDN

8 Poasia Kota Kendari dalam menyusun RPP Kurikulum 2013, karena kurikulum

yang dipakai sebelumnya adalah KTSP.

Ide-ide yang terkait dengan judul adalah mempertahankan peran

manajemen kepala sekolah agar lebih baik lagi, memperbaiki kembali tugas-tugas

yang belum terselesaikan, meningkatkan lagi peran manajemen kepala sekolah

sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi lembaga tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan tersebut, maka

penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal

penelitian ini, yaitu?

1. Bagaimanakah peran manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja

guru di SDN 8 Poasia Kota Kendari?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Guru di SDN 8 Poasia Kota Kendari?
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Peran manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan Kinerja

Guru di SDN 8 Poasia Kota Kendari.

2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Guru di SDN 8

Poasia Kota Kendari.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai bahan masukan sekolah mengenai Peran Manajemen Kepala Sekolah

dalam meningkatkan Kinerja Guru di SDN 8 Poasia Kota Kendari.

b. Sebagai bahan informasi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengadakan

penelitian yang relevan.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran ganda di kalangan

pembaca dalam memahami isi proposal ini, penulis mengemukakan pengertian judul

bahwa:

1. Peran Manajemen Kepala Sekolah adalah suatu kemampuan dan proses

mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir dan menggerakkan orang lain yang

ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan

pendidikan dan pembelajaran, supaya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat



7

lebih efektif dan efisien di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan

pembelajaran.

2. Kinerja Guru adalah prestasi yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugasnya

atau pekerjaannya selama periode tertentu sesuai standar kompetensi dan kriteria

yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Peran Manajemen Kepala sekolah dan Kinerja Guru

1. Pengertian Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “peran” berarti perangkat

tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

masyarakat.1 Menurut Soekanto  bahwa:

peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia
menjalankan suatu peran.2

Menurut Purwanto, mengatakan bahwa seorang kepala sekolah mempunyai

sepuluh macam peranan, yaitu : sebagai pelaksana, perencana, seorang ahli,

mengawasi hubungan antara anggota-anggota, mewakili kelompok, bertindak sebagai

pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit, pemegang tanggung jawab, sebagai

seorang pencipta, dan sebagai seorang ayah. 3 Peran manajemen Kepala Sekolah

adalah suatu perilaku yang dimiliki oleh kepala sekolah yang harus dijalankan sesuai

dengan kedudukan kepala sekolah sebagai pemimpin dalam mengatur,

mengkoordinir, membimbing guru di dalam menjalankan tugasnya.

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 854

2 Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara: 2002) h. 76
3 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan,(Bandung: Remaja

Rosdakarya, 1996), h. 70
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