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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepala sekolah adalah pemimpin pada sebuah lembaga sekolah. Sebagai 

sosok  pemimpin,  kepala sekolah diberi tanggung jawab untuk memimpin dan 

menggerakkan individu-individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang dikehendaki 

dalam menyelenggarakan pendidikan 

Kepemimpinan berfungsi sebagai tindakan yang dilakukan oleh 

pemimpin dalam upaya menggerakkan bawahan agar mau berbuat sesuatu guna 

menyukseskan program-program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berhasil atau tidaknya program pemberdayaan sumber daya manusia di dalam 

organisasi sebagian besar ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi pokok kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan 

berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-

masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan 

di luar situasi ini. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus 

diwujudkan dalam interaksi antar-individu di dalam situasi sosial suatu 

kelompok.  

Keefektifan peran seorang pemimpin dalam hal ini kepala sekolah sangat 

diperlukan untuk menentukan kualitas seorang guru. Guru bukan lagi satu-
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satunya sumber pengetahuan bagi anak didik dalam proses pendidikan. Sebab 

anak didik dapat memperoleh informasi pendidikan dari sumber lainnya, 

misalnya internet atau buku-buku yang relevan dengan materi yang dijelaskan 

oleh guru.  

Perubahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada kualitas guru. 

Pengaruh ini terutama terlihat pada tuntutan agar guru tidak dikalahkan oleh 

sumber informasi lainnya. Guru sebagai pembimbing, pengarah, dan fasilitator 

pendidikan dan pembelajaran memang harus selalu siap memberikan pelayanan 

prima untuk anak didiknya. Untuk dapat memberikan pelayanan prima, seorang 

guru harus mempunyai tingkat kualitas diri yang memadai, setidaknya kualitas 

guru tidak boleh kalah dengan kualitas anak didik atau tidak terpaut jauh dengan 

anak didik. Hal ini perlu ditekankan sebab selain mengikuti proses pembelajaran 

disekolah, anak didik juga mengikuti pemantapan belajar di bimbingan belajar 

(bimbel) yang ada disekitar lingkungannya.  

Oleh karena itulah, guru perlu mengevaluasi dirinya dan selalu 

memperhatikan kualitas dirinya, khususnya terkait dengan  bidang garapan dan 

tugasnya. Kualitas diri sangat terkait dengan kualitas pelayanan yang dapat 

diberikan oleh guru untuk anak didik dan masyarakatnya. Kualitas diri 

merupakan cermin keberhasilan proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh 

guru. Semakin berkualitas diri seorang guru, semakin berkualitas proses yang 

diselenggarakan. Anak-anak yang mengikuti proses pendidikan oleh guru 
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berkualitas sering menjadi sosok-sosok khusus yang mampu menjadikan 

kehidupan lebih berarti.   

Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang ada di Pekanbaru, sekarang ini dipimpin oleh  Firdaus, S.Ag 

sebagai kepala sekolah. Sebagai pemimpin sekolah maka kepala sekolah selalu 

memberikan motivasi kepada guru,  semangat dan percaya diri pada guru-guru 

dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan bimbingan dan arahan kepada 

guru-guru dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan kepala sekolah 

dengan tujuan agar kualitas tenaga pendidik semakin meningkat.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, penulis 

menemukan bahwa dalam pelaksanaannya kepala sekolah sebagai pemimpin 

Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah belum sepenuhnya berhasil dalam 

meningkatkan kualitas guru, hal ini ditandai dengan adanya gejala-gejala 

sebagai berikut: 

1. Masih ada guru yang belum menyesuaikan materi pelajaran dengan 

penggunaan metode dalam proses belajar mengajar.  

2. Masih ada guru yang belum memanfaatkan media dalam pembelajaran.  

3. Masih ada guru yang belum menyusun rencana proses pembelajaran.  

4. Masih ada guru yang kurang disiplin. 
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Sehubungan dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kualitas guru, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai  “Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kualitas Guru”. 

B. Penegasan istilah  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini maka 

ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan yaitu: 

1. Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi atau menggerakkan 

orang lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.  

2. Kualitas guru adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru untuk diberikan 

pada anak didiknya.  

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah yang revelan dengan penelitian ini, yaitu: 

a. Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas guru. 

b. Kemampuan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas guru. 

c. Pendekatan-pendekatan yang digunakan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kualitas guru. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas guru 
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi 

masalah dengan memfokuskan  penelitian pada “Kepemimpinan Kepala  

Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Guru di Madrasah Tsanawiyah Darel 

Hikmah Pekanbaru”. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian ini, yaitu: 

Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 

kualitas guru di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru? 

D. Tujuan dan manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan kualitas guru di Madrasah Tsanawiyah Darel 

Hikmah Pekanbaru. 

2. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 

kualitas guru di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru diharapkan 

dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain: 
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a. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 

Satu (S1) pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Bagi sekolah untuk  memberikan informasi bagi para pengelola pendidikan 

dalam upaya memperbaiki, meningkatkan, serta mengembangkankan 

kualitas guru di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru. 

c. Bagi guru supaya penelitian ini bisa memberikan masukan yang 

bermanfaat, bahwa dengan meningkatkan kualitas guru akan menghasilkan 

prestasi yang leih baik lagi. 

 


