
 

 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Di era globalisasi saat ini, sangat banyak lembaga pendidikan yang berdiri 

dan berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman, baik itu lembaga 

pendidikan yang berstatus swasta maupun negeri, akan tetapi banyak pula 

lembaga-lembaga pendidikan  yang awalnya berdiri dan berkembang dengan 

baik, seiring dengan berkembangnya zaman, lembaga pendidikan tersebut pun 

ikut redup dan tidak beroperasi lagi. Penyebab dari redupnya atau tidak 

beroperasinya lembaga pendidikan tersebut adalah tak lain karena pengelolaan 

lembaga pendidikan yang kurang bagus dan bagaimana kepemimpinan kepala 

sekolah dalam mengembangkan lembaga pendidikannya. 

Keberhasilan lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan 

kepala sekolah, keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. 

Bagaimapun, kepala sekolah merupakan unsur vital bagi efektifitas lembaga 

pendidikan. Tidak kita jumpai di sekolah yang baik dengan kepala sekolah yang 

buruk atau yang sebaliknya sekolah yang buruk dengan kepala sekolah yang 

baik. Kepala sekolah yang baik bersifat yang dinamis untuk mempersiapkan 

berbagai macam program pendidikan. Bahkan tinggi rendahnya mutu suatu 

sekolah dibedakan oleh kepemimpinan kepala sekolah. (Firman K. a., 2016)  
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Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya, tergantung pada 

kepemimpinannya. Efektifitas pengelolaan bidang garapan sekolah dan kegiatan 

pembinaan tergantung pada efektivitas kerja personal sekolah. Efektifitas kerja 

personal ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Apabila kepala sekolah 

mampu menggerakan, membimbing daan mengarahkan para personal secara 

tepat akan bisa membawa organisasi sekolah pada keberhasilan yang optimal. 

Kepemimpin merupakan kekuatan aprisional, kekuatan semangat, dan 

kekuatan moral yang kreatif yang  mampu mempengaruhi para anggota untuk 

merubah sikap, sehingga mereka menyesuaikan diri (conform) dengan keinginan 

pemimpin untuk itu maka gaya sesorang dalam memimpin akan amat 

berpengaruh terhadap organisasi yang di pimpinnya, baik pengaruh itu bersifat 

positif maupun negative terhadap organisasi tersebut. Bagaiman di kutip oleh 

muhaimin menyatakan bahwa 90 persen dari semua kegagalan kepemimpinan 

adalah kegagalan pada karakter. 

Dalam hal ini kepemimpinan dapat berperang didalam melindungi beberapa 

isu pengaturan organisasi yang tidak tepat, seperti: distribusi kekuasaan yang 

menjadi penghalang tindakan yang efektif, kekurangan berbagai macam sumber, 

prosedur yang dianggap buruk (archaic procedure) dan sebagainya, yaitu 

problem-problem organisasi yang lebih bersifat mendasar. 

Oleh karena itu peranan sentrak kepemimpinan dalam organisasi tersebut, 

maka dimensi-dimensi kepemimpinan yang bersifat kompleks perlu dipahami 

dan dikaji secara berkoordinasi, sehingga peranan kepemimpinan dapat 

dilaksanakan secara efektif, dimensi-dimensi tersebut adalah defenisi apa yang 
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dimaksud kepemi mpinan, berbagai macam studi tentang kepemimpinan,tugas 

dan fungsi kepemimpinan, evektivitas kepemimpinan, serta usaha-usaha perbaiki 

kepemimpinan. (Wahjosimidjo, 2003) 

Kepala sekolah merupakan orang atau personil kependidikan yang memiliki 

peran besar dalam mencapai keberhasilan pengelolah atau sekolah. Kualitas 

kepemimpinan kepala sekolah yang didalamnya terdapat keperibadian, 

keterampilan dalam mengelolah sekolah termasuk dalam menangani masalah 

yang timbul di sekolah, gaya kepemimpinan serta kepammpuan menjalin 

hubungan antara manusia sangat menentukan atau memiliki pengaruh yang besar 

terhadap kualitas proses belajar dan mengajar sekolah. 

Dalam hal ini keberhasilan kepala sekolah dalam memimpin sekolah akan 

tampak dari apa yang di kerjakannya kepala sekolah dalam melalui kebijakan 

yang telah ditetapkan akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikis para guru, 

siswa dan kariyawan. Guru akan melaksanakan tugas tanggung jawab apabila ia 

merasa puas dengan terhadap kepemimpinan kepala sekolah. Oleh sebeb itu 

seorang kepala sekolah dalam memimpin agar tujuan yang telah ditatapkan dapat 

tercapai dengan baik maka ia juga harus memperhatikan secara cultural baik bagi 

guru, siswa, kariyawan sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. (Iskandar, 

2013)  

Pengembangan merupakan sala satu kebijakan yang harus di perhatikan oleh 

sekolah umumnya atau lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tidak tercpta 

dengan sendirinya, tetapi memerlukan tangan-tangan kreatif, inovatif dan 

visioner untuk menciptakan dan mengembangkan lembaga pendidikan.Seperti 
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penelitian yang telah di lakukan oleh Nurhasanah tentang kepemimpinan kepala 

sekolah dalam mengembangkan lembaga pendidikan yaitu tergantung sejauh 

mana kepala sekolah dapat mengitegrasikan gaya kepemimpinanya dalam 

mengembangkan sekolah. (Hasanah, 2017) 

SDN 1 Lere Jaya terletak jalan baruga No 10, Lere Jaya, Kecematan 

Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, Pronvinsi Sulawesi Tenggara. Awal 

berdirinya sekolah ini tidak banyak mengalami perubahan/perkembangan pada 

kepemimpinan kepala sekolah pertama. Sehingga terjadi pergantian kepala 

sekolah, karena kepala sekolah yang sebelumnya wafat. Saat kepala sekolah 

kedua menjabat sekolah ini tidak banyak mengalami perubahan. Bisa di lihat dari 

sarana prasarana yang yang tidak banyak berubah hanya menyediakan satu 

gedung semi permanen dan satu permaanen dan hanya mampu 

mengakreditasikan sekolah SDN 1 Lere Jaya menjadi akreditasi C. Hingga 

Kemudian terjadi lagi pergantian kepala sekolah, kepala sekolah yang menjabat 

saat ini Bapak Halim S.Pd sekolah ini mengalami banyak 

perubahan/perkembangan dalam hal akreditasi sekolah, dari segi sarana 

prasarana, dan lainnya. Dari penjelasan tersebut di ketahui bahwa dari kepala 

sekolah pertama dan kedua menjabat tidak banyak mengalami 

perubahan/perkembangan di karena kepemimpinan kepala sekolah atau 

pengelolaan sekolah  yang kurang bagus. Sedangkan pada saat kepemimpinan 

kepala sekolah Bapak  Halim S.Pd sekolah tersebut banyak mengalami 

perkembangan. Oleh karena itu jelas bahwa kepemimpinan seorang kepala 
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sekolah sangat penting dan berpengaruh bagi kemajuan dan perkembanagan 

suatu sekolah. 

Berdasarkan fakta diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Lembaga 

Pendidikan di SDN 1 Lere jaya” 

1.2.Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ini akan difokuskan pada 

penelitian bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan 

lembaga pendiidkan di SDN 1 Lere Jaya . 

1.3  Rumusan Masalah 

1.3.1. Bagaimana Gaya  kepemimpinan kepala sekolah di SDN 1 Lere jaya? 

1.3.2. Bagaimana Strategi kepala sekolah dalam mengembangkan lembaga 

pendidikan di SDN 1 Lere jaya? 

1.3.3. Bagaimana Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Lembaga 

Pendidikan di SDN 1 Lere jaya? 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1. Untuk mengetahui gaya  kepemimpinan kepala sekolah di SDN 1 Lere 

Jaya 

1.4.2. Untuk mengetahui Strategi kepala sekolah dalam mengembangkan 

lembaga pendidikan di SDN 1 Lere jaya 

1.4.3. Untuk Mengetahui Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan 

Lembaga Pendidikan di SDN 1 Lere jaya? 

1.5 Manfaat Penelitian 
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Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat teoritis 

1.5.1.1. Sebagai bahan masukan kepada peniliti yang bertujuan untuk 

mendalami tentang masalah yang berkaitan kepemimpinan kepala 

sekolah dalam mengembangkan lembaga pendidikan 

1.5.1.2. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan fikiran 

dan menambah pengetahuan dalam melakukan pengembangan 

lembaga pendidikan 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi peneliti dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan  

yang  baru mengenai kepemimpinan  kepala sekolah dalam 

mengembangkan lembaga pendidikan. 

1.5.2.2 Bagi kepala sekolah dapat di jadikan pedoman dalam 

mengembangkan pendidikan 

1.5.2.3 Bagi peneliti lain dapat di jadikan sebagai acuan dan referensi  

bagi peneliti-peneliti sejenis untuk tahap selanjutnya. 

1.6  Defenisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul 

skripsi ini, maka penulis memberikan defenisi operasional dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1.6.1 Kepemimpinan  

Kepemimpinan yang di maksud peneliti yaitu menyangkut cara 

memimpin suatu organisasi meliputi proses mempengaruhi, memotivasi 
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dan memberi teladan bagi anggotanya dalam mengembangkan lembaga 

pendidilkan secara beramasa demi mencapai tujuan. 

1.6.2 Kepala sekolah  

   Kepala Sekolah adalah manajer atau pimpinan yang memimpin suatu 

lembaga pendidikan (sekolah dan sederajat). Secara lebih operasional 

kepala sekolah mencakup kegiatan menggali dan mendayagunakan seluruh 

sumber daya sekolah secara terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan 

sekolah secara efektif dan efesien dengan fungsi mendidik, memimpin, 

mengelolah, admistrator, penci ptta iklim dan penyelia (supervisor).  

 Kepala sekolah yang di maksud peneliti adalah cara kepala sekolah 

dalam melaksanakan kepemimpinan guna mencapai visi dan misi sekolah 

yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 

  1.6.3 Pengembangan Lembaga Pendidikan 

Mengembangkan berarti proses perubahan dari komponen-komponen 

sistem kearah yang lebih baik atau besar. Pengembangan lembaga 

pendidikan yang di maksud oleh peneliti yaitu dapat di lihat dari dari visi 

misi sekolah terkelolanya SDM dengan baik, sarana prasarana yang 

memadai dan tentunya dapat bersaing dengn SD-SD lainnya. 

 


