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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kajian administrasi pendidikan khususnya pendidikan Islam 

menempatkan Kepala Sekolah sebagai pemimpin yang sangat penting karena 

berhubungan langsung dengan program pendidikan yang dilaksanakan di 

sekolah bersangkutan. Berhasil tidaknya pencapain tujuan pendidikan sangat 

bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai 

pemimpin pendidikan di sekolahnya.  

Tugas dan tanggung jawab utama kepala sekolah adalah mengelolah 

sekolah yang dipimpinya. Secara lebih rinci, Gutek menjelaskan bahwa tugas 

dan tanggung jawab kepala sekolah adalah: 

It is the principal’s duty to implement districs policies and administer 

the instructional program for children attending school. School planning staff 

development, and supervision are also areas of responsibility that the 

principal is expected to perform. The principal maintains student records, 

schedules section of grades or subject, and deals with staff and student 

problem. (Tugas utama kepala sekolah adalah melaksanakan kebijakan daerah 

dan mengatur program pengajaran bagi siswa. Kepala sekolah juga 

diharapkan melaksanakan perencanaan sekolah, pengembangan staf, dan 

supervisi. Selain itu kepala sekolah menyimpan identitas siswa, rencana 

program pengajaran dan membantu problem siswa dan staf sekolah)
1
. 

Paparan di atas mengandung arti bahwa tugas dan tanggung jawab 

kepala sekolah mencakup tiga hal yakni: (a) sebagai pemimpin, (b) sebagai 

administrator, (c) sebagai supervisor, sebagai pemimpin, kepala sekolah harus 
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memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Hal ini sesuai dengan 

ungkapan Rifa’I bahwa kepemimpinan pada dasarnya merupakan 

kemampuan mempengaruhi orang lain sehingga ia bersedia melaksanakan 

apa yang diharapkan darinya
2
. 

Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab 

terhadap kelancaran aktifitas pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Hal ini 

sesuai dengan ungkapan Sutisna bahwa sebagai administrator kepala sekolah 

bertugas mengkoordinir pekerjaan para pembantunya dan menilai efektifitas 

dan efesiensi seluruh organisasi sekolahnya
3
. Sehingga lancar atau tidaknya 

aktifitas pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kebijakan kepala 

sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

administrator pendidikan di sekolahnya. 

Tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi 

pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Sergiovani dan Starrat 

(1993) menyatakan bahwa ’’ Supervision is a process designed to help 

teacher and supervisor leam more about their practice: to better able to use 

their khowledge ang skills to better serve parents and schools; and to make 

the school a more effective learning community’’. 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa supervisi merupakan suatu 

proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan 

supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah; agar dapat 

mengunakannpengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan 
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yang baik pada orang tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya 

menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efectif
4
. 

Supervisi kepala sekolah dapat dilaksanakan oleh kepala sekolahn 

yang berperan sebagai supervisor, tetapi dalam sistem organisasi pendidikan 

modern diperlukan supervisor khusus yang lebih independent, dan dapat 

meningkatkan objektivitas dalam dan pelaksanaan tugasnya. 

Selain aspek-aspek di atas, kinerja kepala sekolah meliputi 7 aspek 

yang singkat dengan EMASLIM yakni: 

1. Pendidikan/education (E) 

2. Pengelola/manager (M) 

3. Pengurus/administrator (A) 

4. Penyelia/supervisor (S) 

5. Pemimpin/leader (L) 

6. Pembaharu/innovator (I) 

7. Pembangkit minat/motivator (M)
5
 

 

Uraian di atas menunjukkan bahwa tugas kepala sekolah menuntut 

kecakapan dan profesionalisme yang tinggi sebagai syarat untuk mencapai 

keberhasilan. Keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola sekolah dapat 

diukur dari perbandingan antara input dan output pendidikan yang 

dihasilkannya. Dengan kata lain, keberhasilan kepala sekolah tergantung dari 

kinerja kerjanya. 

Sebagaimana dipaparkan di awal bahwa salah satu tugas utama kepala 

sekolah adalah membina guru. Kedudukan guru dalam lembaga formal 

menjadi sangat penting karena ia merupakan mesin penggerak dalam 

melaksanakan pendidikan. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh 
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kualitas guru yang menjalankan pendidikan tersebut. Oleh karena itu, guru 

harus benar-benar memiliki kemampuan yang diperlukan sebagai syarat 

untuk mendapatkan kinerja yang maksimal. Jabatan guru sebagai suatu 

profesi menuntut keahlian dan keterampilan khusus di bidang pendidikan dan 

pengajaran. Sifat keahlian itu berbeda dari keahlian dalam jabatan lain 

sehingga memberikan ciri tersendiri yang memungkinkan para pemangkunya 

bersatu sebagai suatu kelompok di dalam masayrakat. 

Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas 

melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Program 

kelas tidak akan bearti apabila tidak diwujudkan menjadi kegiatan. Peranan 

guru sangat menentukan karena kedudukannya sebagai pemimpin pendidikan 

diantara murid-murid suatu kelas. 

Setiap guru harus memahami fungsinya karena hal ini sangat 

berpengaruh terhadap cara bertindak dan berbuat dalam aktifitasnya baik di 

sekolah maupun di masyarakat. Pengetahuan dan pemahamannya tentang 

kompetensi guru akan mendasari pola kegiatannya dalam menunaikan profesi 

guru. Kompetensi itu berkanaan dengan kemampuan dasar edukatif dan 

administratif. 

Kemampuan dasar edukatif berkaitan dengan aktifitas guru dalam 

mengelola proses belajar mengajar. Untuk mencapai hasil yang baik, maka 

guru harus menguasai materi pengajaran dengan baik serta bisa 

menyampaikan kepada murid dengan metode pengajaran yang tepat. Selain 

itu, guru harus mengenal karekter anak didiknya agar ia bisa mengatur proses 

belajar mengajar yang memungkinkan anak bisa mencerna materi pengajaran 
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yang disampaikannya. Seorang guru harus bisa mengelola kelas dengan baik 

serta bisa menuangkan kurikulum ke dalam proses pembelajaran dengan 

tepat. Hal ini disebabkan faktor utama penentu suasana kelas yang baik 

adalah cara guru mengelola kelas, terutama tekniknya menjaga agar kelas 

penuh perhatian terhadap pelajaran. 

Selain memiliki kemampuan edukatif, seorang guru harus memiliki 

kemampuan administratif. Pada masa lampau, tugas dan kewajiban guru pada 

umumnya berkisar mengenai pekerjaan mengajar melulu, dalam arti 

menyampaikan keterangan-keterangan dan fakta-fakta dari buku kepada 

murid, memberi tugas dan memeriksanya. Namun demikian, sekarang guru 

harus ikut memperhatikan kepentingan-kepentingan sekolah dan ikut serta 

menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekolah. Secara berangsur-

angsur, tekanan makin diberikan kepada partisipasi guru dalam administrasi 

sekolah, yakni penyelenggaraa dan manajemen sekolah. Partisipasi guru 

dalam kegiatan administrasi sekolah sangat penting dan menjadi keharusan. 

Lembaga pendidikan formal sebagai salah satu bentuk 

pengelompokan manusia tidak terlepas dari kegiatan administrasi. Di 

lingkungan lembaga tersebut terlibat sejumlah manusia yang harus 

bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Usaha pembinaan, 

pengembangan, dan pengendalian lembaga tersebut tidak dapat dilepaskan 

dari masalah metode, alat serta manusianya sendiri yang harus mampu 

mewujudkan kerja secara efektif. Oleh karena itu, dalam usaha pembinaan, 

pengembangan dan pengendalian usaha-usaha pendidikan melalui lembaga 

pendidikan formal sangat diperlukan penerapan ilmu administrasi. 
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Setiap petugas pendidikan termasuk guru harus mampu mengarahkan 

pandangan jauh ke depan dengan mempergunakan pengetahuan dan 

pengalaman-pengalama yang telah dimilikinya agar mampu mewujudkan 

tugas-tugasnya secara kreatif. Kemampuan itu tidak saja mengenai usaha 

pengembangan metode dan alat sesuai dengan sifat bidang kerjanya, akan 

tetapi juga menyangkut aspek-aspek yang berkenaan dengan pengendalian 

kerjasama yang memungkinkan tercapainya tujuan secara efektif. 

Pengendalian kerjasama itu berkenaan dengan berbagai kegiatan seperti 

perencanaan, pengorganisasian, pemberian bimbingan, koordinasi, kontrol 

dan mewujudkan  komunikasi terarah maksimal pada pencapaian tujuan 

bersama. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa petugas pendidikan terutama 

guru tidak cukup hanya memiliki kemampuan profesional akademis semata, 

tetapi guru harus memiliki berbagai pengetahuan, keterampilan dan keahlian 

di bidang administratif agar mampu mewujudkan kerjasama efektif bagi 

pencapaian tujuan. Seorang guru yang memiliki kemampuan  edukatif dan 

kemampuan administratif akan dapat melaksnakan kinerjanya secara efektif, 

demikian pula sebaliknya. 

Peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran tidak terlepas 

dari peranan kepala sekolah sebagai pimpinan suatu lembaga pendidikan. 

Sebagai pemimpin, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas pendidikan di sekolah yang dipimpinya. 

Kepala sekolah bertanggung jawab untuk membina  dan 

meningkatkan semua kegiatan di sekolahnya ke arah yang baik, salah satu 
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caranya adalah membina guru-guru dalam mengerjakan tugasnya baik di luar 

jam sekolah mapun pada sekolah guna menunjang kelancaran proses belajar 

mengajar. Setelah adanya pembinaan diharapkan guru-guru selalu siap dalam 

memberikan materi pelajaran, dan murid mendapat kemudahan dalam 

melaksanakan kegiatan belajarnya biak di kelas maupun di luar kelas, selain 

itu guru juga dapat menggunakan fasilitas serta alat-alat yang bersedia dengan 

baik sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar. 

Berkaitan dengan paparan di atas, di sekolah Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Se Indragiri Hilir berdasarkan pengamatan penulis menunjukkan 

kualitas pendidikan yang cukup baik. Kondisi ini ditunjang oleh kinerja guru 

yang mengajar di sekolah tersebut. Baiknya kinerja guru tidak terlepas dari 

strategi kepemimpinan kepala sekolah yang secara langsung pasti 

berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kinerja guru. 

Berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik 

mengadakan penelitian ilmiah dengan judul: Strategi Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Se Indragiri Hilir. 

 

B. Permasalahan 

a.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi 

permasalahan dengan memfokuskan atas strategi kepemimpinan kepala 

sekolah di Madrasah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se Indragiri Hilir dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. 
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1. Bagaimana strategi kepemimpinan kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Se Indragiri Hilir? 

2. Apa saja usaha yang dilakukan kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Se Indragiri Hilir untuk meningkatkan kinerja guru yang 

dipimpinya? 

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi usaha kepala sekolah di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Se Indragiri Hilir untuk meningkatkan kinerja guru yang 

dipimpinya? 

4. Bagaimana respon guru-guru terhadap usaha yang dilakukan kepala 

sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se Indragiri Hilir untuk 

meningkatkan kinerja guru? 

5. Bagaimana peningkatan kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se 

Indragiri Hilir? 

6. Apa saja faktor yang mempergaruhi peningkatan kinerja guru di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Se Indragiri Hilir? 

  

b. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi 

permasalahan dengan memfokuskan atas strategi kepemimpinan kepala 

sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se Indragiri Hilir dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

1. Bagaimana strategi kepemimpinan kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Se Indragiri Hilir? 
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2. Apa saja faktor yang mempergaruhi peningkatan kinerja guru di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Se Indragiri Hilir? 

 

3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka dalam 

penelitian ini akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana untuk meningkatkan strategi kepemimpinan kepala sekolah di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se Indragiri Hilir? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat usaha kepala sekolah dalam 

meningkatkan kerja di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se Indragiri Hilir untuk 

meningkatkan kinerja guru yang dipimpinnya. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara garis bersar bertujuan untuk: 

1. Mengetahui strategi kepemimpinan kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Se Indragiri Hilir dalam meningkatkan kinerja guru yang 

dipimpinnya. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi kepala Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Se Indragiri Hilir untuk meningkatkan kinerja guru di 

madrasah Ibtidaiyah Negeri Se Indragiri Hilir. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk: 
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1. Kepala sekolah, mengetahui dan mengupayakan peningkatan mutu 

pendidikan melalui pemberdayaan segala potensi dengan berbagai cara 

dalam upaya mencapai pendidikan yang berkualitas, khususnya di sekolah 

yang dipimpinnya. 

2. Pengawas, sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan baik melalui 

supervisi, monitoring maupun evaluasi. 

3. Peneliti, sebagai informasi awal yang dapat digunakan peneliti untuk 

melakukan pengajian ulang dan pengembangan penelitian secara lebih 

rinci dengan variabel penelitian yang lebih kompleks. 

4. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan perbandingan untuk melakukan 

penelitian dengan variabel penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 


