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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan 

untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya 

manusia. Arah pendidikan tersebut diungkapkan dalam kebijakan pemerintah 

melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya manusia Indonesia 

mampu berperan aktif sebagai agen pembaharuan serta pengembangan kehidupan 

Nasional maupun Internasional. 

 Keberhasilan pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap penegelolaan 

komponen pendidikan, untuk mengelola komponen pendidikan harus adanya 

suatu kepemimpinan. Syafaruddin (2008:129) mengatakan bahwa efektivitas 

pelaksanaan kepemimpinan mencakup seseorang yang memiliki pendidikan yang 

benar, kemampuan, pengalaman, motivasi, dan kepribadian yang baik, sehingga 

dengan hal tersebut akan dapat menentukan efektivitas kepemimpinan dalam 

mengembangkan suatu iklim dan budaya kondusif untuk membuat kebijakan 

dalam suatu organisasi. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dapat dilihat 

dari perilaku antara lain yaitu kewibawaannya, jujur, kemampuan berkomunikasi, 

serta melibatkan semua sumber daya manusia di sekolah untuk mengatasi 

hambatan. 
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 Proses pengembangan sumber daya manusia tersebut harus menyentuh 

berbagai bidang kehidupan yang tercemin dalam  pribadi para pemimpin, 

termasuk para pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah. Keberhasilan 

pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam 

mengelola berbagai aspek kehidupan di sekolah. Terkait dengan hal itu, posisi 

kepala sekolah merupakan penentu masa depan sekolah. Menurut Mulyasa 

(Qomar, 2007:286) mengatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan sekoah 

banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali dan 

penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya. Sekolah yang 

kualitasnya efekif, bermutu, dan favorit tidak lepas dari peran kepala sekolah, 

karena kepemimpinan kepala sekolah yang baik sangat mementingkan kualitas 

sekolah. Jika kualitas sekolah baik, maka masyarakat khususnya orang tua akan 

bersedia berperan aktif di sekolah, karena orang tua atau wali murid percaya 

bahwa anaknya akan mendapatkan pendidikan yang baik. Kualitas sekolah dapat 

didefinisikan dari banyaknya jumlah peserta didik yang dimiliki, sarana prasarana, 

tenaga pendidik, lingkungan belajar, serta lulusan yang relevan dengan tujuannya. 

 Kepemimpinan kepala sekolah sangat mempengaruhi kinerja guru karena 

kepala sekolah adalah seorang leader di sekolah, yang bertugas untuk 

memberikan petunjuk, pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, 

serta membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas. Kepala Sekolah 

adalah guru yang diangkat dan memiliki tugas tambahan untuk memimpin 

sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah akan berhasil jika peran guru, peserta 

didik, orang tua, komite sekolah mendukung kepala sekolah untuk meningkatkan 
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mutu sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah mengemban tugas dan tanggung 

jawab yang besar. 

 Berdasarkan data dan observasi yang diperoleh di SD Muhammadiyah 07 

Randudongkal, bahwa sekolah ini  tergolong sekolah yang kurang diminati oleh 

masyarakat karena prestasi-prestasi yang diperoleh tidak berkembang dan redup. 

Terkait dengan hal ini, banyak orang tua memilih anaknya bersekolah di Sekolah 

Dasar Negeri. Pada tahun ajaran baru baik dari pihak kepala sekolah, guru 

maupun staf mempunyai tugas untuk mencari peserta didik, karena sekolah ini 

masih kekurangan dan membutuhkan peserta didik. Pada masa kepemimpinan 

kepala sekolah sebelumnya yang menjabat tahun 2005 hingga 2012 di SD 

Muhammadiyah 07 Randudongkal peserta didik yang dimiliki tiap tahunnya 

hanya 100 orang, hal ini setiap tahunnya selalu mengalami naik turun untuk 

memperoleh peserta didik. Terkait dengan hal tersebut, untuk tenaga kependidikan 

dan staf sekolah  yang berjumlah 9 orang staf diantaranya kepala sekolah, guru 

agama, 6 guru kelas dan penjaga sekolah. 

Pada masa jabatan kepala sekolah sebelumnya selama 8 tahun, sekolah ini 

kurang mengalami perkembangan dan peningkatan mutu sekolah, dari fasilitas-

fasilitas sekolah yang kurang diperhatikan, ketenaga pendidikan, jumlah peserta 

didik yang sedikit, maupun prestasi yang tidak meningkat. Pada masa jabatan 

kepemimpinan sebelumnya, fasilitas yang dimiliki kurang adanya penanganan 

yang baik sehingga yang seharusnya memenuhi standar sekolah menjadi 

terabaikan, seperti kamar mandi untuk peserta didik dan guru kurang diperhatikan 

hanya terdapat 3 kamar mandi, kemudian fasilitas lainnya seperti tidak 
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mempunyai papan identitas sekolah. Hal ini tidak hanya fasilitasnya saja yang 

kurang diperhatikan, namun ada hal-hal yang lain  seperti menyangkut kondisi 

peserta didik seperti dalam hal pembelajaran maupun ekstrakulikuler yang kurang 

diperhatikan. Selain itu prestasi-prestasi peserta didik dalam bidang akademik 

maupun non-akademik sangat memprihatinkan. Hal ini membuat sekolah tersebut 

menjadi sekolah yang kurang dikenal masyarakat dan membuat masyarakat tidak 

ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang tidak memiliki prestasi-prestasi 

yang baik. 

Terkait dengan hal ini, membuat bakat-bakat yang seharusnya dimiliki 

peserta didik sejak dini terabaikan karena pengelolaan sekolah yang kurang baik. 

Terkait dalam hal ini, ternyata kepala sekolah kurang memiliki rasa kepedulian 

terhadap perlomba-perlombaan yang dilaksanakan, sehingga sebelum 

terlaksananya lomba kepala sekolah tidak meminta guru untuk melatihnya namun 

memutuskan untuk tidak mengikuti setiap ada perlombaan yang dilaksanakan baik 

ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kabupaten dengan alasan bahwa sekolah 

ini tidak akan mendapat juara ketika mengikuti lomba, sehingga dengan hal 

tersebut akan mematikan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik karena 

tidak adanya pengembangan bakat yang diolah dan digalih dari pihak sekolah 

kepada peserta didik di SD Muhammadiyah 07 Randudongkal. 

 Terkait dengan hal tersebut, kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya 

masa jabatannya telah habis, karena sudah menjabat selama 2 periode yaitu 

selama 8 tahun menjabat, dan posisi kepimpinannya digantikan pada bulan Juli 

2013. Masa jabatan kepemimpinan kepala sekolah diganti pada tanggal 1 Juli 
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2013 hingga sekarang ini, sekolah tersebut  telah mengalamai perkembangan dan 

peningkatan mutu sekolah yang sangat signifikan. Terkait dengan hal tersebut, 

dikarenakan posisi jabatan sudah mengalami pergantian kepala sekolah baru 

hingga sekarang ini. Kepala sekolah baru ini yaitu seorang pensiunan PNS 

semenjak tanggal 1 April 2013, namun pada tanggal 1 Juli 2013 beliau diangkat 

menjadi kepala sekolah oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pemalang atas 

usulan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Randudongkal. 

Pada jangka waktu 4 bulan setelah masa pensiunannya, beliau masih dibutuhkan 

dan dipercaya untuk menjadi kepala sekolah. Terkait hal tersebut, kemungkinan 

beliau masih memiliki karisma dan karakter yang baik sehingga beliau dipercaya 

untuk menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah 07 Randudongkal hingga 

sekarang ini dan waktu luangnya menjadi bermanfaat untuk mengabdikan dirinya 

menjadi kepala sekolah di SD tersebut. 

 Pada masa jabatan kepala sekolah sekarang ini, sekolah ini telah 

mengalami peningkatan dan perkembangan mutu sekolah yang sangat signifikan. 

Hal tersebut telah terbukti adanya perbaikan dan penambahan dalam semua aspek 

antara lain jumlah peserta didik pada masa jabatan kepala sekolah sekarang ini 

sangat berbeda sekali dengan kepala sekolah dulu, karena terjadi peningkatan 

peserta didik yang terdaftar masuk di SD Muhammadiyah 07 Randudongkal. Hal 

ini terlihat pada masa jabatan kepemimpinan sekarang ini diantaranya diperoleh 

jumlah peserta didik di SD Muhammadiyah 07 Randudongkal pada tahun 

2013/2014 terdapat 155 peserta didik, tahun 2014/2015 terdapat 139 peserta didik, 

tahun 2015/2016 terdapat 135 peserta didik, dan tahun 2016/2017 terdapat 165 
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peserta didik. Pada tahun 2016/2017 adalah peningkatan jumlah peserta didik 

sangat meningkat, sehingga sekolah ini pada tahun ajaran 2016/2017 menjalankan 

kelas paraler. Hal ini memunculkan suatu yang positif karena tahun-tahun 

sebelumnya, belum pernah terjadi kelas yang diparaler. Terkait dengan hal 

tersebut, selain terjadi penambahan jumlah peserta didik ada juga penambahan 

tenaga pendidikan dan staf sekolah. Pada masa jabatan kepemimpinan kepala 

sekolah sekarang ini keseluruhan staf sekolah berjumlah 13 orang diantaranya 

kepala sekolah, guru agama, guru olahraga, 2 guru full day, 7 guru kelas, dan 

penjaga sekolah, sedangkan masa jabatan kepemimpinan kepala sekolah 

sebelumnya keseluruhan staf hanya memiliki 9 orang staf. Berlakunya Full Day 

School yang dilakukan di SD Muhammadiyah 07 Randudongkal pada tahun 

2015/2016 yang membuat penambahan jumlah tenaga kependidikan. 

Terkait dengan hal tersebut, selain peningkatan jumlah peserta didik dan 

guru yang terjadi pada masa jabatan kepala sekolah sekarang ini, adapun 

perbaikan dan penambahan fasilitas-fasilitas lain, diantaranya penambahan papan 

nama sekolah yang dahulu tidak ada sekarang sudah ada, pembangunan gapura 

sekolah, penambahan kamar mandi yang dahulunya hanya 3 ruangan sekarang 

menjadi 10 ruangan diantaranya 5 ruang kamar mandi putri, 3 ruang kamar mandi 

putra, dan 2 ruang kamar mandi guru. Fasilitas lain yang menunjang untuk 

pengembangan bakat anak juga mengalami peningkatan dan diaktifkan kembali, 

pada masa jabatan kepala sekolah sebelumnya tidak adanya pengembangan bakat 

peserta didik, namun pada masa jabatan kepala sekolah sekarang ini mengalami 

perubahan diantaranya telah dibentuk grup kesenian kosidah dengan nama 
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“Sifakhul Qolbi” yang anggotanya adalah peserta didik SD Muhammadiyah 07 

Randudongkal. Grup ini setiap tahunnya dipentaskan dalam pengajian rutin 

menjelang bulan Ramadhan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Randudongkal. Terkait dengan hal tersebut, selain dalam bidang 

kesenian yang mengalami peningkatan dan perubahan, ada juga dalam bidang 

olahraga yaitu penambahan alat olahraga yaitu tenis meja, kemudian penambahan 

alat transportasi untuk menjemput dan mengantar peserta didik sekolah.  

Terkait dengan hal tersebut, kepemimpinan kepala sekolah sekarang ini 

telah mengalami peningkatan yang baik dari kepemimpinan kepala sekolah 

sebelumnya, hal ini terbukti dari peningkatan jumlah peserta didik, jumlah guru, 

perbaikan dan penambahan fasilitas-fasilitas. Terkait dengan hal ini, peningkatan 

prestasi di SD Muhammadiyah 07 Randudongkal juga mengalami peningkatan 

yang baik, berbeda dengan kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya yang tidak 

dikenal akan prestasi-prestasinya, namun untuk kepala sekolah sekarang ini 

dikenal dengan prestasi-prestasinya yang telah diraih ditingkat Kecamatan 

maupun Kabupaten. Kepala sekolah sekarang ini tidak mengharuskan setiap 

kegiatan di luar sekolah harus memenangkan setiap kegiatan, namun yang 

diinginkan kepala sekolah sekarang adalah peserta didik mampu menunjukan 

bakat yang mereka miliki dan mampu berinteraksi melalui kegiatan-kegiatan yang 

terlaksana seperti lomba-lomba ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Peningkatan 

prestasi-prestasi yang terjadi di SD Muhammadiyah 07 Randudongkal terbukti 

dari buku prestasi yang dimiliki sekolah tersebut, baik dalam bidang akademik 

maupun non-kademik yang telah diraih oleh sekolah tersebut, diantaranya dalam 
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bidang akademik SD Muhammadiyah 07 Randudongkal mengikuti Lomba Mapsi 

“Cerita Islami” ditingkat Kecamatan mendapatkan juara I, Lomba Cerdas Cermat 

ditingkat Kecamatan mendapatkan juara III, kemudian dalam bidang non 

akademik seperti Lomba Pencak Silat ditingkat Kabupaten mendapatkan juara I, 

Lomba Pidato ditingkat Kabupaten dalam rangka JAMDA HW “Jambore Daerah 

Hisbul Wathon” mendapatkan juara I untuk putra dan putri, kemudian Lomba 

Musik Pionika ditingkat Kabupaten mendapatkan juara III, dan masih banyak 

juara-juara di bidang akademik maupun non-akademik yang diraih di SD 

Muhammadiyah 07 Randudongkal pada masa jabatan kepemimpinan Kepala 

Sekolah  sekarang ini.  

 Berdasarkan hal tersebut, melatar belakangi peneliti untuk melihat dan 

menggali lebih dalam mengenai Kepala Sekolah dalam kaitannya dengan 

kepemimpinannya yang dilakukan oleh kepala sekolah yang menjabat tahun 2013 

hingga sekarang ini di SD Muhammadiyah 07 Randudongkal. Terkait dengan hal 

ini membuat sekolah tersebut mengalami peningkatan dan perkembangan yang 

sangat signifikan. Pada tahun-tahun sebelumnya sekolah ini hanya dikenal sebagai 

sekolah swasta yang biasa-biasa saja, hingga dikenal menjadi sekolah yang 

bermutu dan unggul setara dengan sekolah dasar lainnya, baik dalam bidang 

akademik maupun non-akademik. Hal ini akan memberikan informasi tentang 

bagaiman kepemimpinan kepala sekolah di SD Muhammadiyah 07 Randudongkal 

dalam mengembangkan SD tersebut sebagai sekolah yang bermutu dan unggul. 

  

Kepemimpinan Kepala Sekolah…, Nurul Istiqomah, FKIP UMP, 2017



 

 
 

9 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, maka perlu diadakan 

pembatasan masalah, hal ini dilaksanakan agar hasil penelitian mendapatkan 

temuan yang lebih fokus dan mendalami permasalahan. Oleh karena itu, 

peneliti ini difokuskan pada Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Mengembangkan SD Muhammadiyah 07 Randudongkal Sebagai Sekolah 

Bermutu dan Unggul. 

C. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini berawal dari latar belakang di atas maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengembangkan SD 

Muhammadiyah 07 Randudongkal sebagai sekolah  bermutu dan unggul? 

2. Bagaimana profesionalisme yang dilakukan Kepala Sekolah untuk 

mengembangkan SD Muhammadiyah 07 Randudongkal sebagai sekolah 

bermutu dan unggul? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Mengetahui kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengembangkan SD 

Muhammadiyah 07 Randudongkal sebagai sekolah  bermutu dan unggul. 

2. Mengetahui profesionalisme yang dilakukan Kepala Sekolah dalam 

mengembangkan SD Muhammadiyah 07 Randudongkal sebagai sekolah 

bermutu dan unggul. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tersebut diharapkan peneliti dapat mengambil manfaat 

dari pelaksanaan penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

a. Dapat memberikan informasi tentang kepemimpinan Kepala Sekolah 

dalam mengembangkan SD Muhammadiyah 07 Randudongkal 

sebagai sekolah bermutu dan unggul. 

b. Dapat memberikan informasi tentang profesionalisme yang dilakukan 

kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengembangkan SD 

Muhammadiyah 07 Randudongkal sebagai sekolah bermutu dan 

unggul. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat untuk Kepala Sekolah dapat dijadikan sebagai pengetahuan 

untuk lebih meningkatkan kepemimpinan dalam mengembangkan 

sekolah. 

b. Manfaat bagi guru diharapkan dari hasil penelitian ini akan 

memberikan pengetahuan kepada guru untuk mengembangkan dan 

mengelola sekolah lebih baik lagi dan mendukung serta membantu 

kepala sekolah dalam meningkatkan sekolah menjadi sekolah yang 

bermutu dan unggul. 

c. Manfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan bekal ilmu 

dibidang leader atau kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 
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