
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  menyatakan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Dalam mewujudkan salah satu tujuan nasional tersebut pemerintah telah menyusun Unadang-undang yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam rangka mewujudkan tujuan nasioanal. Interaksi pendidikan secara formal berada di sebuah lembaga formal salah satunya yaitu di sekolah. Sekolah merupakan sarana dalam melaksanakan pelayanan belajar dan proses pendidikan, sehingga sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan oleh orang-orang yang profesional.1                                                                   1Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm. 71 



Pendidikan bermutu dihasilkan salah satunya oleh kepemimpinan kepala sekolah bermutu, kepala sekolah bermutu adalah yang profesional. Kepala sekolah profesional adalah yang mampu mengelola dan mengembangkan sekolah secara   komprehensif atau menyeluruh,   oleh   karena   itu kualitas pengelolaan sekolah ditentukan oleh bagaimana  kepala sekolah memimpin dengan gaya kepemimpinan yang mempunyai  strategis dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah.2 Kepala sekolah profesional dalam melaksanakan tugasnya penuh  dengan  strategi-strategi  peningkatan  mutu,  sehingga  dapat menghasilkan output dan outcome yang bermutu. Profesionalisme kepala sekolah akan menunjukkan mutu kinerja sekolah. Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah tidaklah mudah, untuk mencapai kualitas yang baik tidak selalu identik dengan besarnya dana yang dikeluarkan, letak sekolah di desa ataupun di kota, Negeri ataupun swasta namun sangat ditentukan oleh bagaimana sekolah memberikan kualitas melalui proses mengelola dan mendayagunakan input berupa peserta didik, guru, kepala sekolah dan warga sekolah secara keseluruhan sehingga menghasilkan output berupa lulusan peserta didik yang memuaskan, tenaga pendidik dan kependidikan yang handal dan professional serta prestasi sekolah yang dicapai kemudian outcame berupa dampak dari output yang dirasakan oleh masyarakat secara umum baik prestasi sekolah, peserta didik maupun keprofesionalan                                                             2 Ibid, hlm. 24 



tenaga pendidik dan kependidikan yang diakui. Sekolah  yang  tidak  mampu  menunjukkan  kualitas terbaiknya akan ditinggalkan oleh masyarakat atau orang tua murid. Ketercapaian  tujuan  lembaga  pendidikan  sekolah  sangat  bergantung dari   kecakapan   dan   kebijakan   kepemimpinan   kepala   sekolah   sebagai pemimpin pendidikan. Sebagai aktivitas publik, kepala sekolah menjadi figur utama di sekolah, individu simbolis yang melalui tindakannya mencerminkan apa yang akan dicapai oleh sekolah.3. Kepala sekolah selaku pimpinan harus memiliki kepemimpinan yang adil amanah, karismatik, demokratis dengan kepemimpinan yang efektif, karena sangat mempengaruhi kinerja guru-guru dan tenaga kependidikan yang lain sehingga berdampak pada proses pemebelajaran peserta didik untuk mencapai pendidikan yang bermutu. Kepala sekolah disekolahnya memiliki tanggung jawab untuk memimpin proses pendidikan di sekolah, peningkatan profesionalisme guru, karyawan, dan semua yang berhubungan dengan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut dapat menterjemahkan peran sebagai profesional leader dalam tindakan dan prilaku yang mendorong dirinya, guru dan staf yang ada menuju visi unggulan4.                                                               3 Raihani, Kepemimpinan Sekolah Transformatif, (Yogyakarta : LKis, 2011), hlm. vii 4  M.Ali Hasan dan Mukti Ali, kapita selekta pendidikan Islam, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2009), hlm. 130 



Di kecamatan Sungai Beduk jumlah sekolah dasar negeri dan swasta berdasarkan dokumentasi K3S sebanyak 32 sekolah, dari penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya mengalami persaingan antara sekolah satu dan sekolah lainnya. Dalam hal ini tentu saja sekolah harus meyakinkan kepada masyarakat untuk menjadi sekolah pilihan diantaranya dengan mutu sekolah yang sudah diakui. Dan tentunya dalam hal ini semua personil sekolah dibutuhkankan kerjasama yang baik dalam peningkatan mutu pendidikan setiap tahunnya, tentunya kepemimpinan kepala sekolah yang menjadi penggerak utama bagaimana untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan. Banyak faktor penghambat tercapainya kualitas sekolah atau mutu pendidikan sekolah. Berdasarkan pengalaman di lapangan tenaga pendidik dan kependidikan  kurang memiliki motivasi diri, kurang semangat dan disiplin kerja. Rendahnya profesionalitas berdampak rendahnya produktivitas mutu pendidikan. Dalam studi pendahuluan yang penulis lakukan melalui observasi dan wawancara ditemukan beberapa permasalahan dan kendala diantaranya pelaksanaan fungsi atau peran kepemimpinan kepala sekolah kurang optimal untuk mencapai target dalam program peningkatan mutu sekolah, kepala sekolah kurang mengoptimalkan penggunaan, pengadaan, dan pelestarian fasilitas sekolah, dana untuk pendukung program kegiatan dan fasilitas sangat terbatas, fasilitas sekolah masih kurang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, guru 



kurang optimal dalam melaksanakan tugas administrasi pembelajaran yang menjadi penunjang pendidikan bermutu, siswa lulusan masih ada yang hasil akademiknya kurang memuaskan, kerjasama terkadang tidak harmonis baik antar guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan siswa, guru kurang semangat dalam meningkatkan kompetensi dirinya sebagai tenaga pendidik professional Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam”  
B. Penegasan Istilah Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul yang penulis kemukakan, maka perlu dikemukakan penegasan istilah sebagai berikut : 

1. Peran  Peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam konteks judul yang dikemukan penulis memaknai peran merupakan sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang yang menjadi pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan, dalam hal ini kepala 



sekolah yang diharapakan memiliki sikap sebagai pendidik, pemberi motivasi, pemeriksa, penggagas ide, pengawas dan lain sebagainya. 
2. Kepemimpinan  Dalam bahasa inggris kepemimpinan sering disebut leader dari akar kata to lead dan kegiatannya disebut kepemimpinan atau leadership. Dalam kata kerja to lead tersebut terkandung dalam beberapa makna yang saling berhubungan erat yaitu,  bergerak  lebih  cepat,  berjalan  ke  depan,  mengambil  langkah  petama, berbuat paling dulu, mempelopori, mengarahkan pikiran atau pendapat orang lain, membimbing,  menuntun  menggerakkan  orang  lain  lebih  awal,  berjalan  lebih depan, mengambil langkah pertama, berbuat paling dulu, mempelopori suatu tindakan, mengarahkan pikiran atau pendapat, menuntun dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.5 
3. Kepala Sekolah Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. 6 Kepala Sekolah adalah                                                             5 Imam Suprayogo, Revormulasi Visi Pendidikan Islam, Cet.I, (Malang : Stain Press, 1999), hlm. 161 6  Wahjosumidjo, Peranan Kepala Sekolah dalam Sekolah Menengah Atas (SMA), (Malang : Inspire, 2002),  hlm. 83 



seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan structural (kepala sekolah) di sekolah. 7  Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah seorang guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin dan mengatur segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. 
4. Mutu Pendidikan Dikutip dari buku Manajemen Mutu Pendidikan Islam dalam Deden Makbuloh, menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar.Sedangkan menurut Juran, mutu suatu produk adalah kecocokan  penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kepuasan pelanggan.Sejalan dengan dua pendapat tersebut, Fegenbaum  mengatakan bahwa mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (Full customer 

satisfacation), Sedangkan menurut Crosby mutu adalah conformance to 

requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau yang distandarkan.8 Mutu sekolah sebagai salah satu indikator untuk melihat produktivitas suatu sekolah yang salah satunya mutu sekolah terlihat dari mutu lulusan dan mengenai hal ini erat hubungannya dengan masalah                                                            7  Rahman, at all, Peran Strategis Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, (Jatinangor : Alqaprint, 2009), hlm. 106  8 Deden Makbuloh, 2011, Manajemen Mutu Pendidikan Islam, Cet. I, (Jakarta : Raja Grapindo, 2011), hlm. 34 



pengelolaan atau manajemen pada sebuah sekolah. Mutu hasil pendidikan formal sangat dipengaruhi oleh mutu input dan mutu proses pembelajarannya. Oleh karena itu seluruh komponen dalam system sekolah diarahkan secara terpadu untuk mendukung terciptanya proses transformasi yang sebaik-baiknya.9 
C. Identifikasi Masalah Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 1. Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di kecamatan Sungai BedukKota Batam 2. Mutu pendidikan sekolah dasar di kecamatan Sungai Beduk Kota Batam  3. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di kecamatan Sungai Beduk Kota Batam  4. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan pendidikan sekolah dasar di kecamatan Sungai Beduk Kota Batam  5. Kecendrungan kepala sekolah tidak mampu menerapkan peran kepemimpinan dalam meningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di kecamatan Sungai Beduk Kota Batam                                                              9 Ibid, hlm. 46-47 



6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam  
D. Batasan Masalah Agar permasalahan yang dikaji lebih terarah maka penelitian ini dibatasi dengan meneliti tentang “ Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan 

Sungai Beduk Kota Batam “. 

E. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam ?  2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam ? 
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian    Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan  penelitin ini adalah : 



1. Untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah terhap mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam 2. Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya : 1. Hasil penelitian ini menjadi sumbangsih khazanah pendidikan yang memberikan gambaran peran kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam 2. Menjadi sumbangan penulis bagi masyarakat luas untuk menambah referensi tambahan pengetahuan tentang kepemimpinan kepala sekolah dan peningkatan mutu pendidikan 3. Bagi penulis menjadi tambahan pengetahuan untuk memahami lebih mendalam tentang peran kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar  4. Menjadi bahan persyaratan bagi penulis untuk mendapat gelar Magister Pendidikan pada Pendidikan Agama Islam konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN SUSKA Riau. 



 


