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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan

kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk

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

pemimpin. Untuk itu, maka gaya seseorang di dalam memimpin akan amat

berpengaruh terhadap organisasi yang dipimpinnya, baik pengaruh itu bersifat

positif maupun negatif terhadap organisasi tersebut. Covey sebagaimana dikutip

oleh Muhaimin menyatakan bahwa 90 persen dari semua kegagalan

kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter.

Definisi  kepemimpinan  (leadership)  adalah  kemampuan  seseorang

(pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (orang  yang dipimpin

atau para pengikut), sehingga  orang  lain  tersebut  bertingkah  laku  sesuai

dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh pemimpin.1 Peran  pemimpin  dapat

mempengaruhi  moral,  kepuasan  kerja,  kualitas kehidupan  kerja,  dan  terutama

tingkat  prestasi  suatu  organisasi.  Keberhasilan organisasi  dalam  mencapai

tujuan  yang  ingin  diraih  tergantung  kepada kepemimpinannya yaitu apakah

kepemimpinan tersebut mampu mengarahkan semua sumber daya manusia,

sumber daya alam, sarana, dan  waktu secara  efektif, efisien serta terpadu  dalam

proses  manajemen.  Kepemimpinan  merupakan  inti  dari organisasi,

manajemen, dan administrasi.

1Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2006),
h. 288.
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Dalam  menciptakan Organisasi yang  baik,  salah  satu  unsur  penting

adalah  kepemimpinan, karena  pemimpin  memegang  peranan  yang  penting

untuk dapat  mempengaruhi  dan  menggerakkan  anggota  guna  mencapai  tujuan

lembaga/organisasi secara berhasil guna dan berdaya  guna sehingga bisa

menciptakan suatu Kependidikan yang  baik  seperti  yang  diharapkan,  yang

menyatakan  bahwa keberhasilan atau kegagalan yang dialami sebagian besar dari

organisasi ditentukan oleh  kualitas  kepemimpinan  yang dimiliki  orang-orang

yang  diserahi  tugas memimpin organisasi itu. Beberapa gaya kepemimpinan

telah dikenal, di antaranya adalah gaya kepemimpinan demokratis, gaya

kepemimpinan otokratis dan gaya kepemimpinan laizzez faire. Kepemimpinan

demokratis selama ini selalu identik dengan pengamatan pemimpin di

kepemimpinan organisasi, salah satunya adalah di SMA Negeri 1 Kendari.

SMA Negeri 1 Kendari yang didirikan (dinegerikan) pada tanggal 1

Agustus 1962 berdasakan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

nomor : 23/ SK-B/1963 tanggal 1 Agustus 1963. Sejak berdirinya sekolah ini

telah memiliki beberapa nama, diantaranya, SMA Negeri 224 Kendari, SMA

Negeri Teladan Kendari, SMA Negeri 1 Kendari, dan sesuai kurikulum SMU

1994 bernama SMU Negeri 1 Kendari, RSBI SMA Negeri 1 Kendari.

Telah banyak diketahui  oleh khalayak (masyarakat  Kendari) bahwa

SMAN 1 Kendari Sebagai sekolah tertua dan terletak di ibukota provinsi Sulawesi

Tenggara, SMU Negeri 1 Kendari telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan

harapan pemerintah daerah, Pimpinan kantor wilayah Depdikbud provinsi

Sulawesi Tenggara dan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Akreditasi A
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merupakan predikat yang diberikan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

(BAN-S/M) untuk SMAN 1 Kendari pada tanggal 20 Oktober 2012. Hal ini

terlihat dari perkembangan bangunan yang berupa fisik dan sarana pendukungnya

maupun pada peningkatan kualitas tamatannya. Di lihat dari Alumni-alumni yang

melanjutkan di Universitas ternama di indonesia seperti UGM Yogyakarta, UMY,

sampai pada UHO Sulawesi Tenggara. Bahkan masyarakat telah mengetahui

bahwa SMAN 1 Kendari telah menorehkan banyak prestasi baik dari segi

akademik dan lain sebagainya, seperti  Juara Olimpiade Fisika, Kimia dan

Matematika tingkat nasional, Juara Olimpiade Komputer, merakit robot tingkat

nasional, Juara kejuaran basket dan Masih banyak lagi lainnya. Serta suasana

harmonis yang terbangun menjadi simbol pemersatu yang kuat di SMAN 1

Kendari. Semua itu tidak terlepas dari tanggung jawab warga sekolah baik guru

dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, staff dan siswa yang senantiasa

menyadari akan pentingnya hal tersebut.

Observasi awal peneliti, ingin melihat lebih lanjut kepemimpinan kepala

sekolah Muh. Ali yang memiliki kepemimpinan yang baik dan selalu mengayomi

yang terkesan demokratis dan melakukan interaksi dengan penuh candaan

sehingga membangun hubungan yang menyenangkan dengan warga sekolah

namun, sebelum peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut

bapak Muh Ali yakni kepala sekolah yang menjabat mulai tahun 2015 ini wafat

pada tahun 2017, kemudian terjadi kekosongan kepala sekolah sebelum

digantikan oleh Drs. H. Agusman Hanisi, M. Si. yang mulai menjabat pada tahun

ajaran baru 2017/2018. Selama beberapa bulan kepemimpinan beliau, diketahui
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bahwa kepala sekolah ini lebih terkesan demokratis namun tidak banyak

berbincang-bincang masalah tidak penting ada candaan namun tetap serius dan

lebih mengutamakan tanggung jawab dan tugas, menciptakan hubungan yang

baik, merangsang warga sekolah berprestasi dan membantu dalam

penyelenggaraan kegiatan SMA Negeri 1 Kendari.2

Hubungan yang baik, yang tercipta di SMAN 1 Kendari merupakan

perekat yang sangat penting. Tanpa membanding-bandingkan antara satu dengan

yang lain antara penghuni sekolah (umat beragama), saling tegur sapa, saling

senyum, saling menghormati dan menghargai sehingga tercipta komunikasi yang

timbal balik. Oleh karena itu, hubungan yang baik  antara warga sekolah dan

dengan stakehplders sekolah sangat menunjang penyelenggaraan visi dan misi

yang telah ditetapkan pada proses planning sekolah.

Berdasarkan observasi kami, keunggulan-keunggulan yang diraih SMAN

1 Kendari tidak lepas dari figur Kepala Sekolah yang demokratis yang keputusan

atau kebijakan dibuat bersama, suasana saling percaya, menghormati dan

menghargai, komunikasi berlangsung timbal balik antara guru dengan kepala

sekolah dan lain-lain, yang berpengaruh besar terhadap perkembangan pesat

SMAN 1 Kendari, itu semua direalisasikan dalam bentuk rapat yang dilakukan

setiap minggu. Namun, rapat tidak hanya dilakukan tiap minggu, bahkan ketika

ada masalah yang dianggap mendesak, kepala sekolah sebagai penanggung jawab

tidak mengambil keputusan sepihak namun menghimpun pendapat agar terjadi

suatu mufakat sehingga tidak mengucilkan pihak lain. Karena kepala sekolah

2 Eddy Wardoyo,  Wakasek Sapras  SMAN 1 Kendari, Kendari, Sultra. Wawancara oleh
penulis di SMAN 1 Kendari, 11 September 2017
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selalu memberikan ruang untuk mengemukakan argumen bagi siapa saja yang

terlibat dalam rapat tersebut. Kepala sekolah yang selalu memberikan bantuan

baik fasilitas maupun teknis yang diberikannya memberikan kesan yang baik bagi

setiap warga sekolah di SMAN 1 Kendari.

Dari observasi peneliti ditemukan bahwa kepemimpinan kepala sekolah

lebih mengarah pada tingginya rasa tanggung jawab yang dimiliki guru dan siswa

terhadap kewajibannya, terjalinnya hubungan yang harmonis antar warga sekolah,

tingginya rasa kompetitif dan bersaing, sehingga menjadi salah satu sekolah

unggul di kota kendari, dan Kepala sekolah membantu pencapaian tujuan kegiatan

dengan memberikan bantuan teknis dan lain sebagainya serta kepala sekolah yang

senantiasa berbaur dengan warga sekolah.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti ingin memperdalam tentang

Kepemimpinan Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Kendari.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka muncul berbagai masalah/

peluang yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingginya rasa tanggung jawab yang dimiliki guru dan siswa terhadap

kewajibannya.

2. Terjalinnya hubungan yang harmonis antar warga sekolah.

3. Tingginya rasa kompetitif dan bersaing, sehingga menjadi salah satu

sekolah unggul di kota kendari.

4. Kepala sekolah membantu pencapaian tujuan kegiatan dengan

memberikan bantuan teknis dan lain sebagainya.
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C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan rasa

tanggung jawab guru dan siswa terhadap kewajiban di SMA Negeri 1

Kendari?

2. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam menjalin hubungan

yang harmonis di SMA Negeri 1 Kendari?

3. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam merangsang

antusiasme berprestasi dan mempertahankan keunggulan SMA Negeri

1 Kendari?

4. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam membantu

pencapaian tujuan dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang ada di SMA

Negeri 1 Kendari?

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah yakni

Kepemimpinan Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Kendari.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, antara lain :

1. Mengetahui kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan rasa

tanggung jawab guru dan siswa terhadap kewajiban di SMA Negeri 1

Kendari.
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2. Mengetahui kepemimpinan kepala sekolah dalam menjalin hubungan

yang harmonis SMA Negeri 1 Kendari.

3. Mengetahui kepemimpinan kepala sekolah dalam merangsang

antusiasme berprestasi dan mempertahankan keunggulan SMA Negeri

1 Kendari.

4. Mengetahui kepemimpinan kepala sekolah dalam membantu

pencapaian tujuan dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang ada di SMA

Negeri 1 Kendari.

F. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas , maka hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan sumbangan pada dunia pendidikan dan

bermanfaat.Manfaat penelitian ini ada 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan

dalam Kepemimpinan Kepala sekolah di SMAN 1 Kendari.

2. Manfaat praktis.

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh, sehingga

mendapat pengetahuan maupun pengalaman baru serta dapat

mendorong dalam menggali literatur-literatur yang berhubungan

dengan Kepemimpinan karismatik.

b. Bagi IAIN Kendari, diharapkan memberikan kontribusi pemikiran

kependidikan Islam yang dapat di konsumsi dan bermanfaat sebagai
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upaya inovasi ilmiyah, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan

yang cukup aktual, strategis dan marketable serta dapat dijadikan

pertimbangan bagi kajian lebih lanjut serta memberikan cakrawala

berpikir bagi teman-teman mahasiswa.

c. Bagi masyarakat secara umum, diharapkan dapat memberikan

kontribusi pemikiran terhadap Kependidikan islam, kepemimpinan,

serta dengan adanya penelitian tentang Kepemimpinan Kepala sekolah.

G. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dalam memberikan pemahaman dan menghindari

terjadinya miskonsepsi terhadap pokok bahasan penelitian yang berjudul

Kepemimpinan Kepala sekolah di SMAN 1 Kendari,maka perlu di uraikan kata-

kata yang di anggap penting, antara lain:

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah cara memimpin suatu organisasi, meliputi

proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi

perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk

memperbaiki kelompok dan budayanya.

b. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku yang diperlihatkan

oleh seorang pemimpin pada saat mempengaruhi aktivitas guru, staff dan

siswa di SMAN 1 Kendari. Adapun gaya kepemimpinan yang dimaksud
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yakni, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan otokratis dan

gaya kepemimpinan laizzes fraire yang dicari kecendrungan salah satunya.

c. Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah manager atau pimpinan yang memimpin

suatu lembaga pendidikan (Sekolah dan sederajat). Secara lebih

operasional kepala sekolah mencakup kegiatan menggali dan

mendayahgunakan seluruh sumber daya sekolah secara terpadu dalam

kerangka pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien dengan

fungsi mendidik, memimpin, mengelola, administrator, pencipta iklim

kerja, dan penyelia (supervisor)

d. Kepemimpinan kepala sekolah

Kepemimpinan kepala sekolah yang dimaksud peneliti adalah cara

kepala sekolah dalam melaksanakan kepemimpinan Kendari guna

mencapai visi dan misi sekolah yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

e. Meningkatkan rasa tanggung jawab Guru dan Siswa

Meningkatkan rasa tanggung jawab guru dan siswa maksudnya

guru dan siswa menjalankan tugas dan fungsi pokok mereka dengan penuh

keprofesionalan dan menjalankan tugas tanpa harus diawasi karena sadar

akan hak serta kewajiban yang diemban.

f. Menjalin hubungan yang harmonis

Menjalin hubungan yang harmonis maksudnya interaksi dan

komunikasi yang saling menyenangkan antara satu dangan yang lain
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(warga sekolah), yakni saling terbuka, tegur sapa dan meminta pendapat

orang lain serta musyawarah untuk mencapai mufakat.

g. Merangsang antusiasme berprestasi

Merangsang antusiasme berprestasi maksudnya membangkitkan

kemauan setiap warga sekolah untuk mengembangkan kompetensi yang

dimilikinya sesuai dengan minat dan bakat agar selalu bersaing dan

tanggap terhadap perubahan zaman.

h. Membantu pencapaian tujuan dengan kegiatan-kegiatan tertentu

Membantu pencapaian tujuan dengan kegiatan-kegiatan tertentu

maksudnya bantuan yang diberikan seseorang baik fasilitas maupun teknis

agar suatu kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang

telah ditetapkan serta berpartisipasi dalam penyelengaraan kegiatan

tersebut.

Jadi, kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 1 kendari yang dimaksud

peneliti adalah cara kepala sekolah dalam melaksanakan kepemimpinan di SMAN

1 Kendari guna mencapai visi dan misi sekolah yang sesuai dengan tujuan

pendidikan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kepemimpinan Kepala Sekolah

1. Konsep Kepemimpinan

Definisi kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang

(pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (orang  yang dipimpin

atau para pengukut), sehingga  orang  lain  tersebut  bertingkah  laku  sesuai

dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh pemimpin.1 Keberhasilan  yang  dicapai

sebuah  organisasi  tentunya  dipengaruhi  oleh beberapa faktor. Salah satu faktor

yang dapat mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah kinerja para

pemimpinnya. Dalam melaksanakan kepemimpinan tentunya melibatkan  atasan

yang  berhubungan  langsung  dengan  bawahannya.  Dengan demikian

memimpin merupakan bagian sentral dari peran kepala sekolah dalam bekerja

sama dengan bawahannya untuk mecapai visi, misi, dan tujuan sekolah.

Kepemimpinan dipahami dalam berbagai pengertian oleh para ahli. Koontz dkk

memandang kepemimpinan sebagai pengaruh, bahkan seni mempengaruhi orang

sehingga berusaha keras dan antusias terhadap pencapaian tujuan kelompok.

David G Bowers dan Stanley E Seashore dalam purwanto menyebutkan empat

dimensi pokok dari struktur fundamental kepemimpinan2, yaitu:

1. Bantuan (Support), yaitu tingkah laku yang memperbesar perasaan

berharga seseorang dan dianggap penting.

1Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2006),
h. 288.

2Purwanto, Ngalim. 2004. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya hal.29


