
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan  semakin  berkembangnya  kemajuan  zaman  maka  akan

semakin tinggi pula persaingan yang akan terjadi,dimana perkembangan ilmu

pengetahuan  dan  teknologi  dewasa  ini  turut  mempercepat  perkembangan

ekonomi  dan  industri  yang  memiliki  implikasi  penting  terhadap  dunia

pendidikan. Oleh karena itu harus dipersiapkan sumber daya manusia yang

berkualitas  yang  mampu  menjawab  segala  kemajuan  zaman.  Pendidikan

merupakan suatu alat yang sangat vital dalam pengembangan sumber daya

manusia  juga  sebagai  kebutuhan  yang  sangat  penting  bagi  manusia  untuk

membentuk manusia yang terampil dalam bidangnya.

Berkaitan  dengan  hal  tersebut  sekolah  merupakan  suatu  tempat

pengembangan  berbagai  disiplin  ilmu  pengetahuan  serta  pembentukan

karakter manusia, kecakapan, keterampilan, serta nilain dan sikap, yang akan

membantu  berbagai  potendi  yang  dimiliki  serta  kemampuan  agar  dapat

bermanfaat bagi kehidupannya.

Namun dibalik semua itu, sekolah dalam menciptakan sumber daya

manusia  yang berkualitas  bukanlah suatu hal  yang mudah.  Karena banyak

faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  suatu  pendidikan  salah  satunya

adalah tenaga pendidik. Sekolah harus memiliki SDM yang berkualitas dan

profesional, karena SDM yang dimiliki dapat memberikan konstribusi yang
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sangat  baik  sehingga  dapat  menguntungkan  bagi  terselenggaranya

pendidikan. 

Jadi  dalam  suatu  proses  belajar  mengajar  diperlukan  para  tenaga

pendidik  yang  profesional  untuk  mencapai  hasil  belajar  yang  optimal.

Berkaitan  dengan  hasil  belajar,  tentunya  banyak  faktor  yang

mempengaruhinya diantaranya; sarana prasarana yang memadai,  kurikulum

dan  terutama  sumber  daya  kepala  sekolah  dan  guru  dalam  mengelola

pendidikan, mendidik, membimbing serta mengarahkan siswa dalam proses

belajar mengajar.

Kepala  sekolah  merupakan salah satu komponen pendidikan yang

paling  berperan  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan,  kualitas  kepala

sekolah  akan  sangat  erat  sekali  hubungannya  dengan  berbagai  aspek

kehidupan  sekolah,  salah  satunya  yang  sangat  penting  adalah  mengenai

kegiatan belajar mengajar. Kepala sekolah harus mampu menggerakkan para

guru agar lebih mengoptimalkan kinerjanya agar dapat mencapai tujuan dari

pendidikan  yang  telah  ditetapkan  sekaligus  meningkatkan  kualitas

pendidikan.

Kegiatan  belajar  mengajar  merupakan  suatu  kegiatan  inti  dalam

sebuah sekolah yang diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia

yang  berkualitas.  Optimalisasi  kinerja  para  tenaga  pendidik  akan  sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pembelajaran.  Begitu pun dengan

kinerja  kepala  sekolah  ia  harus  mampu  membuat  iklim  kegiatan  belajar

mengajar  seefektif  dan  seefisien  mungkin  dalam  artian  seorang  kepala
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sekolah harus mampu memobilisasi kegiatan belajar mengajar dengan baik

yakni  ia  harus  mampu  mengarahkan,  menggerakkan,  dan  memanfaatkan

pihak  yang  dimobolisasi  dalam  hal  ini  para  tenaga  pendidik  agar

mengoptimalkan kinerjanya guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Sekolah  adalah  lembaga  beersifat  kompleks  dan  unik.  Bersifat

kompleks  karena  sekolah  sebagai  organisasi  di  dalmnya  terdapat  berbagai

dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sedang

sifat unik, menunjukkan bahwa sekolah sebagai organisasi memiliki ciri-ciri

tertentu  yang  tidak  dimiliki  oleh  organisasi-organisasi  lain.  Ciri-ciri  yang

menempatkan  sekolah  memiliki  karakter  tersendiri,  dimana  terjadi  proses

belajar  mengajar,  tenpat  terselenggaranya  pembudayaan  kehidupan  umat

manusia.

Karena  sifatnya  yang  kompleks  dan  unik  tersebutlah,  sekolah

sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Keberhasilan

sekolah  adalah  keberhasilan  kepala  sekolah.  Kepala  sekolah  yang berhasil

apabila  mereka  memahami  keberadaan  sekolah  sebagai  organisasi  yang

kompleks  dan  unik,  serta  mampu  melaksanakan  peranan  kepala  sekolah

sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah.

Studi  keberhasilan  kepala  sekolah  menunjukkan  bahwa  kepala

sekolah  adalah  seseorang  yang  menentukan  titik  pusat  dan  irama  suatu

sekolah. Bahkan lebih jauh studi tersebut menyimpulkan bahwa “keberhasilan

sekolah  adalah  keberhasilan  kepala  sekolah  “  beberapa  diantara  kepala

sekolah dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi bagi para staf
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dan para siswa kepala sekolah adalah mereka yang banyak mengetahui tugas-

tugas mereka dan mereka yang menentukan irama bagi sekolah mereka.1

Berdasarkan hasil observasi saya di SMA Muhammadiyah Kendari

menunjukkan  bahwa  kemampuan  kepala  sekolah  sangat  baik  dalam

menjalankan  perannya  sebagai  kepala  sekolah.  Kepala  sekolah  berupaya

meningkatkan kemampuan guru dan karyawan secara profesional  dibidang

masing-masing  yaitu  dengan  mengadakan  pelatihan-pelatihan  atau  diklat

keguruan. Kemudian kepala sekolah biasanya melakukan pengawasan seperti

kunjungan kelas dengan melihat kegiatan pembelajaran di kelas. Jika dalam

kunjungannya terdapat  permasalahan dalam mengajar  maka kepala sekolah

melakukan  diskusi  bersama  guru  yang  bersangkutan  yang  selanjutnya

diadakan  perbaikan  secara  berkala  pada  saat  rapat.  Pengawasan  secara

langsung ini sangatlah penting yang harus dilakukan kepala sekolah dalam

upaya mengoptimalkan kinerja  guru harus  terus  dipantau kinerjanya mulai

dari  kedisplinan  dan  cara  mengajar.  Dengan  melihat  begitu  pentingnya

kinerja seorang kepala sekolah dalam suatu proses pendidikan, dimana dia

harus  mampu  menciptakan  kegiatan-kegiatan  pendidikan  berjalan  dengan

baik khususnya menciptakan suasana proses belajar mengajar seefektif  dan

seefisien  mungkin.  Sehingga  judul  penelitian  ini  yaitu  “Kinerja  Kepala

Sekolah di SMA Muhammadiyah Kendari”

B. Fokus penelitian

1 Lipham James H., et; The Principalships Concepts, Competencies, and Cases, Longman
Inc., 1560 Broadway New York, N.Y. 10036, hal. 1.
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Penulis  menfokuskan  penelitian  tersebut  yaitu,   tentang  “Kinerja

Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah Kendari”

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah paparkan diatas, maka

rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kinerja Kepala Sekolah dalam mengelola guru dan staf.

2. Bagaimana Kinerja kepala Sekolah dalam mengelola Peserta didik.

3. Bagaimana  kinerja  Kepala  Sekolah  dalam  mengelola  Sarana  dan

Prasaran Sekolah.

D. Tujuan penelitian 

Dalam penelitian  ini,  adapun  yang  menjadi  tujuan  penulis  adalah

sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui pengelolaan guru dan staf.

2. Untuk mengetahui pengelolan Peserta didik.

3. Untuk mengetahui pengelolaan Sarana dan Prasaran Sekolah.

E. Manfaat penelitian 

1. Secara teoritis  penelitian ini  mampu memberikan gambaran secara

real   mengenai Kinerja Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah

Kendari

2. Untuk  memberikan  bahan  informasi  kepada  lembaga  khususnya

Insutut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
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F. Definisi Operasional

Kinerja kepala sekolah/madrasah yaitu prestasi kerja atau hasil kerja

yang dicapai oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan

tanggung jawabnya. Kinerja kepala sekolah dikatakan baik, jika target atau tujuan

sekolah dapat dicapai. Semua ini didukung oleh kompetensi, sikap, motivasi dari

warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, para guru, pegawai tata usaha, para

siswa,  dan  komite  sekolah.  Semua  bekerja  dengan  ketentuan  yang  berlaku,

sehingga menghasilkan prestasi.
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