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BAB I 

    PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar yang direncanakan  untuk mencapai  

tujuan  yang telah  ditetapkan. Tujuan pendidikan merupakan masalah 

sentral  dalam pendidikan.
1
 Sebab tanpa tujuan yang jelas, proses 

pendidikan menjadi tanpa arah. Tujuan pendidikan secara umum  

lebih ditekankan pada peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2
 

Pada era globalisasi dewasa ini  pendidikan menjadi  sangat penting. 

Bakal pendidikan yang telah dimiliki suaatu masyarakat akan 

berkembang secara baik, dan tidak dapat dipungkiri lagi masyarakat 

tersebut semakin berkualitas  dan mampu bersaing secara konfetitif 

era persaingan yang semakin ketat dan keras dan segala sudut 

aktifitas kehidupan. Dalam suasana konfetitif semaca ini di perlukan 

sumber manusia yang berkualitas, yaitu sumber manusia yang 

mampu menghadapi persaingan dan terampil dalam  berbagai 

aktifitas, kualitas sumber daya manusia memengang peran 

                                                             
1
  Kartini kartono, Pengantar Ilmu Mendidik  Teoritis Apakah Masih Diperlukan, 

Bandung,CV.  Mandar Maju, 2002, h. 214 
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utamadalam menentukan keberhasilan aktifitas berbegai sector 

pembagunan fisik atau nonfisik 
3
 

Salah satu usaha meningkatkan sumber daya manusia adalah 

pembelajaran di sekeloh yang berdiri dalam komponen yang saling 

berintraksi. Komponen tersebut meliput guru,  materi belajaran, dan 

siswa. Ketiga dengan di dukung dengan komponen tambahan seperti 

media, sarana, metode, dan lain lain harus saling berintraksi 

sehingga tujuan yang telah di rencanakan dapat tercapai dengan 

baik
4 

Untuk mewujudkan intraksi yang baik antara komponen, maka 

peran kepala sekolah merupakan salah satu hal penting untuk 

mendorong terjadinya dinamisme yang disebut lembaga sekolah . 

karena salah satu tugas dan kewajiban kepala sekolah, di smping 

mengatur jalannya sekolah dia juga berkewajiban untuk 

membangkitkan semangat staf,guru,dan pegawai sekolah untuk 

bekerja lebih baik
5 

Kepala sekolah sebagai  tenaga fungsional guru yang di beri 

tugas untuk memimpin suatu sekolah  dimana diselenggarakan 

proses belajar  mengajar atau tempat dimana terjadinya  intraksi 

antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima 
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pelajaran . Kepala sekolah juga berperan  sebagai kekuatan  sentral  

yang menjadi kekuatan penggerak  kehidupan sekolah.
6
 

Tugas dan tanggung jawab  Kepala Sekolah mengalami 

perkembangan  baik dalam sifat maupun luasnya, sesuai dengan 

pendidikan di Negara kita  Indonesia yang bersifat Nasional 

Demokratis. Kepala sekolah  disamping merupakan pimpinan 

dilingkungan sekolah juga sebagai pusat tauladan bagi warga 

sekolah, selain itu juga  Kepala Sekolah berperan  aktif membina 

sekolah  sebagai pusat pendidikan.
7
 Kepala sekolah juga mempunyai 

tugas dan fungsi untuk memimpin satuan pendidikan yang dikelolah 

secara rinci. Adapun tugas dan fungsi Kepala sekolah mencakup 

bidang ketenagaan, kurikulum, sarana prasarana, kesiswaan, 

ketatausahaan dan keuangan sekolah, pendataan siswa, hubungan 

sekolah dengan masyarakat. Khusus dibidang kesiswaan tugas 

kepala sekolah meliputi : 

1. Menyusun program  kegiatan siswa, terutama kegiatan 

ekstrakurikuler 

2. Melaksanakan pembinaan  siswa dalam 5K, pakaian 

seragam, pelaksanaan upacara dan tingkah laku sehari-hari. 

3. Memberi pengarahan  dalam penyususnan kegiatan siswa 

4. Mengkoordinasikan kegiatan ekstrakurikuler 
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5. Mengatur dan mengawasi kunjungan siswa keluar dan 

menerima tamu dari luar 

6. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan masa perkenalan 

siswa baru 

7. Membuat laporan kegiatan ekstrakurikuler.
8
 

 Dalam menyelenggarakan tugasa pokok seorang kepala sekolah 

harus mampu melakukan pembagian dan pembidangan kerja dan 

membentuk unik-unik kerja sesuai dengan besar kecilnya sekolah  

yang dipimpinnya. Tugas ini termasuk kemampuan melakukan 

organisasi sekolah yang diiringi dengan kemampuan menseleksi 

personil untuk ditempatkan dalam tiap unit kerja kegiatan yang 

menyangkut kemampuan  untuk mencapai tujuan dilingkungan 

personil sekolah didalamnya terkandung makna kemampuan  

menggerakan dan memotivasi orang perorangan dalam kelompok dan 

bersedia melakukan tugas-tugas dan bergerak dan berbuat bersama-

sama kearah tujuan yang hendak dicapai.
9
 

        Namun hal ini kepala sekolah telah melakukan beberapa hal 

antara lain : 

1. Menyusun program kegiatan siswa terutama dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. program ini harus disusun sedemikian rupa 

supaya tidak mengganggu aktifitas belajar 

                                                             
8
Herabudin, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Pustaka Setia, Bandung, 2009, h. 
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2. Melaksanakan pembinaan siswa dalam 5k pakaian seragam, 

pelaksanaan upacar  dan tingkah laku sehari-hari. Hal ini 

perlu disusun agar supaya anak  bias tertib dalam mentaati 

peraturan-peraturan di sekolah  

3. Mengatur dan mengawasi  pelaksanaan masa perkenalan 

siswa baru. Hal ini perlu disusun sedemikian rupa agar 

masa orientasi  penerimaan siswa baru berjalan dengan 

tertib dan tidak ada yang membuat masalah. 

 Kecamatan Enok merupakan salah satu kecamatan  yang ada di 

Kabupaten Indragiri Hilir, dimana kecamatan Enok memiliki 3 SMP 

Negeri yaitu SMP Negeri 1 Enok yang dipimpin oleh Bapak 

Heryandri. S. Pd, MM dan SMP Negeri 2 Pengalihan Enok yang 

dipimpin oleh Bapak Aliswan, S. Pd  dan SMP Negeri 3 Bagan Jaya 

Enok yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Shaleh, S. Pd. Dan 

semua kepala SMP Negeri Kecamatan Enok berusaha melaksanakan 

dan menerapkan tugas-tugasnya dibidang kesiswaan. 

      Dalam pengamatan sementara dilapangan penulis menemukan  

beberapa gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Masih kurangnya perhatian kepala sekolah terhadap 

kedisiplinan siswa 

2. Kepala sekolah kurang memperhatikan  prestasi siswa 

dalam kegiatan ekstrakurikuler 

3. Kepala sekolah kurang memperhatikan jalannya konsling 
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4. Kepala sekolah kurang peduli terhadap keamanan sekolah 

5. Masih kurangnya pengawasan kepala sekolah terhadap guru 

yang terlibat dalam kesiswaan. 

      Berdasarkan gejala-gejala diatas penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul 

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM BIDANG 

KESISWAAN DI SMP NEGERI  SE KECAMATAN ENOK. 

B. Penegasan Istilah 

 

1. Kepemimpinan 

          Kepemimpinan adalah orang yang dapat  mempengaruhi 

dan mengarahkan  prilaku anggota masyarakat kearah tujuan 

tertentu.
10

 Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai kekuasaan  

yang digunakan seorang pemimpin untuk menjamin  tercapainya 

hasil yang dikehendaki.
11 

2. Kepala sekolah 

             Kepala sekolah adalah orang yang diberi tanggung jawab 

untuk mengelolah dan memberdayakan  berbagai potensi 

masyarakat.
12

Jadi dapat diartikan  kepala sekolah dan wakil 

kepala sekolah dibidang kesiswaan  adalah orang yang diberi 
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Wahyudi, Kepemimpinan kepala sekolah dalam organisasi pembelajaran,  

Bandung, Alfabet,  2012, h. 119 
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Panitia istilah manajemen lembaga pendidikan dan pembinaan manajemen,    

kamus istilah manajemen, Jakarta, Balai aksara, 1983, h. 2000 
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E Mulyasa, Manajemen Berbasisi Sekolah, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 

2013, h. 42 
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wewenang untuk bertanggung jawab  dalam menjalankan tugas   

dan mengelolah  dan memberdayakan  lembaga sekolah. 

3. Tugas Kepala Sekolah 

        Tugas kepala sekolah adalah kewajiban-kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam kapasitas selaku 

pemimpin. Tugas-tugas kepala sekolah tersebut meliputi bidang-

bidang yaitu:  program sekolah, muris/siswa, personil, kantor, 

sekolah, keuangan, pelayanan bantuan, hubungan sekolah dengan 

masyarakat.
13

 Tugas kepala sekolah bidang kesiswaan, 

maksudnya adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh kepalasekolah di bidang kesiswaan. 

4. Kesiswaan  

        Kata kesiswaan berasal dari kata “siswa” berarti siapa saja 

yang terdaftar sebagai objek pendidik disebuah lembaga 

pendidikan.
14

  Yang berkaitan dengan siswa 

5. Tugas Kepala Sekolah di Bidang Kesiswaan 

       Tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah dalam bidang 

keiswaan adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengatur penerimaan murid baru  

2. Mencatat kehadiran dan ketidak hadiran siswa 

3. Mengatur program ko-kurikuler 
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  Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan Dasar, Teoritis Untuk Praktek Profesional. 

Angkasa, Bandung, 1993, h. 48 
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4. Mengatur mutasi (perpindahan) murid 

5. Mengatur program bimbingan 

6. Mengatur program kesehatan.
15

 

C. Permasalahan. 

 

1. Identifikasi masalah 

       Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala  tersebut diatas 

maka masalah penelitian didefinisikan sebagai berikut  

1) Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam bidang 

kesiswaan di SMP Negeri se Kecamatan Enok 

2) Bagaimana pembinaan kepemimpinan kepala sekolah dalam 

bidang kesiswaan di SMP Negeri se Kecamatan Enok 

3) Ada saja faktor yang mempengaruhi  kepemimpinan kepala 

sekolah dalam bidang kesiswaan di SMP Negeri se Kecamatan 

Enok 

4) Bagaima pelaksanaan program  kesiswaan di SMP Negeri se 

Kecamatan Enok . 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan idetifikasi  masalah tersebut, maka pembatasan 

masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana 

Kepemimpinan Kepala Sekola dalam bidang kesiswaan di SMP 

                                                             
15 Hadari Nawawi Op-cit., h. 91 
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Negeri se Kecamatan Enok dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

nya. 

3. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan batasan masalah diatas dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut :    

a. Bagaimana Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam bidang ke 

siswaan di SMP Negeri se Kecamatan Enok Kabupaten 

Indaragiri Hilir    ? 

b. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan yang menghambat 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam bidang kesiswaan di 

SMP Negeri se Kecamatan Enok   ? 

D. Tujuan dan kegunaan penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  : 

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam bidang kesiswaan di 

SMP Negeri se Kecamatan Enok 

b. Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam bidang ke siswaan di 

SMP Negeri se Kecamatan Enok 

2. Kegunaan Penelitian  
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1) Diharapkan hasil penelitian ini  dapat berguna dan bermamfaat  

sebagai bahan masukan  para siswa,guru dan kepala sekolah 

disekolah yang dipimpinnya 

2) Untuk menambah wawasan berfikir dalam penulisan karya 

ilmia dan sekaligus memberi sumbangsi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan 

3) Hasi penelitian ini dijadikan  sebagai syarat untuk       

Meyelesaikan  program study S2 di program PPs. UIN suska 

Pekanbaru Riau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


