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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Pendidikan merupakan sumber utama manusia dalam menelusuri budaya, 

norma, nilai sebagai bentuk artikulasi manusia sendiri, untuk mencapai nilai-nilai 

kemanusian yang tinggi dengan melalui Pendidikan dapat mengubah dan 

mengalihkan nilai kebudayaan kepada setiap induvidu dalam masyarakat dengan 

Pendidikan yang bermutu faktor yang paling penting adanya kepemimpinan sekolah  

profesional.  

Sekolah merupakan organisasi yang unik yang terdiri dari beberapa manusia 

yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi, sehingga membutuhkan koordinasi 

yang tinggi dan komunikatif. Sumber daya manusai (SDM) merupakan faktor yang 

memiliki peran paling besar dalam mencapai tujuan  sekolah. Faktor SDM merupakan 

faktor yang menggerakkan tercapainya tujuan sekolah  secara efektif dan efisien, akan 

tetapi SDM juga bisa dapat menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan dari suatu 

organisasi. Hal ini disebabkan oleh faktor manusia sebagai penentu arah kebijakan 

dan pelaksanaan langsung dalam pencapaian tujuan sekolah. Maka dari itu 

pentingnya peranan manusia dalam sekolah yaitu kepala sekolah sebagai penentu 

kebijakan harus mampu memberikan perhatian yang lebih terhadap lingkungan 

sekolah, tenaga pendidik dan orang-orang yang berada disekitarnya. Kepala sekolah 

merupakan salah satu faktor terpenting disuatu sekolah. kepemimpinan kepala 

sekolah mampu mempengaruhi kinerja guru disekolah. 

Seorang pemimpin itu mempunyai tanggung jawab yang berat tidak hanya 

bertanggung jawab terhadap manusia tetapi paling berat bertanggung jawab kepada 

Allah SWT.Diakhirat nanti seorang pemimpin akan dianggap lolos Dari tanggung 

jawab terhadap  manusia yang dipimpinnya tetapi belum tentu lolos dihadapan Allah 

SWT, Seorang pemimpin tidak hanya menyenangkan tetapi merupakan tanggung 

jawab sekaligus amanah kepada Allah SWT 
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Allah swt  berfirman : 

 

َِّبعُِ َولَُ ِباْلَحق ُِ النَّاِسُ بَْينَُ فَاْحُكمُْ اْْلَْرِضُ فِي َخِليفَة ُ َجعَْلنَاكَُ إِنَّا َداُوودُُ يَا  َعنُْ فَيُِضلَّكَُ اْلَهَوىُ  تَت

  اْلِحَسابُِ يَْومَُ نَُسوا بَِما َشِديدُ  َعذَابُ  لَُهمُْ ّللاَُِّ َسبِيلُِ َعنُْ يَِضلُّونَُ الَِّذينَُ ِإنَُّ ُّۚللاَُِّ َسبِيلُِ

 

Artinya :“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah 

(pengusaha) dimuka bumi, maka berikanlah keutusan (perkara) di antara manusia 

dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan 

kamu dari jalan Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 

mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. 

Shaad ayat : 26 ) 

 

Kepemipinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi 

orang lain untuk mengikuti atau mau berkerja sama dengan cara melakukan pekerjaan 

secara bersama-sama antara kepala sekolah dengan guru. Kepemimpinan kepala 

sekolah yang efektif akan mempengaruhi partisipasi bawahan untuk melakukan apa 

yang menjadi tanggung jawabnya dan seorang kepala sekolah mampu mempengaruhi 

mengarahkan mengembangkan potensi para bawahnnya agar meningkatkan kinerja 

mereka . 

ة ُ ِمْنُهمُْ َوَجعَْلنَا ا بِأَْمِرنَا يَْهُدونَُ أَئِمَّ  يُوِقنُونَُ ِبآيَاِتنَا َوَكانُوا َُۖصبَُروا لَمَّ

Artinya : dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 

memberi  petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan kami adalah 

mereka meyakini ayat-ayat kami. (Qs. As-Sajadah (32) :24) 

Fakta lain dilapangan masih ada beberapa kepala sekolah yang tidak 

menerapkan gaya  kepemimpinan  dengan baik atau tidak menyadari terhadap apa yang 

menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tidak 

menerima kritik dan saran dari bawahannya hanya memikirkan pencapaian tugas saja 

tampa memperhitungkan faktor hubungan dengan bawahan, sehingga seorang bawahan 

sukar untuk mengutarakan pendapatnya guna kemajuan sekolah dan tidak melibatkan 
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bawahannya dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya berimbas pada kinerja 

guru menjadi kurang baik. 

Menurut (Banani, 1907, p. 72) Kompetensi yang diperlukan kepala sekolah 

meliputi, skill in leadership; skill in human relationship; skili in group process; skill 

in personal administration dan skill in evaluation; keterampilan dalam kepemimpinan 

(skill in leadership) yaitu kepala sekolah dapat mempengaruhi dan mengarahkan 

bawahan (guru-guru) untuk mencapai tujuan sekolah melalui kegiatan-kegiatan  

meningkatkan partisipasi anggota dalam menyusun program sekolah, menciptakan 

iklim kerja yang konduksif, mendelegasikan sebagai tanggungjawab dan mengikut 

sertakan guru-guru dalam membuat keputusan dan mendorong kreativitas anggota dan 

memberikan kesempatan bagi guru untuk tampil. 

Faktor penyebab kurangnya Pendidikan dalam Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah,  

inisiatif dalam meningkatkan kemajuan sekolah kurang, energi mempunyai keinginan 

memimpin kurang, mempunyai rasa percaya diri kurang, kejujuran kurang. sehingga seorang 

guru tidak bebas untuk mengutarakan ide-idenya, kurangnya terjalin kekeluargaan 

antara atasan dan bawahan, kurang tegas terhadap bawahan sehingga timbul masalah 

terhadap perkembangan sekolah maupun perkembangan terhadap kinerja guru untuk 

dapat berkerja dan berpikir dengan baik seorang guru membutuhkan seorang pemimpin 

yang profesional dengan beradanya dilingkungan yang baik akan terciptanya suatu 

tanggung jawab bersama dan gotong royong maka akan meningkatkan kinerja guru dan 

suatu lembaga yang berkembang sesuai dengan keinginan yang dicapai, 

Menurut (Susanto, 2012, p. 200)  kinerja guru merupakan “Bagian penting dari 

seluruh proses kerja guru yang bersangkutan , Menurut Martinis Yamin dan 

Maisah (2010: 117-125) beberapa sumber penilainan tenaga kependidikan 

adalah : (1) Penilaina atas diri sendiri ; (2) penilaina oleh siswa; (3) Penilaian 

oleh rekan sejawat; dan (4) Penilaian oleh atasan.” 

Kinerja guru dapat mempengaruhi tanggung jawabnya ketika melaksanakan 

proses kegiatan belajar dan mengajar. Serta didukung dengan sarana prasana yang 

memadai. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu  kepemimpinan kepala yang baik, 

dimana dia mampu mendengarkan pendapat dari guru untuk meningkatkan kinerja 
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guru disekolah. Guru merupakan makhluk sosial yang membutuhkan hal lainnya untuk 

dapat bekerja dengan baik dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja dimana 

mereka berada serta kepemimpinan kepala sekolah yang profesional.  

 Kinerja guru merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan proses 

pembelajaran baik dilakukan didalam kelas maupun di luar kelas disamping 

mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti mengerjakan administrasi 

pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan pelayanan pada para siswa, seta 

melaksanakan penilaian, gaya kepemiminan kepala sekolah yang baik sangat 

berpengaruh besar terhadap kinerja gurunya seperti semangat kerja dalam mendidik 

siswanya menjadi anak-anak  yang berprestasi, terjalinnya lingkungan yang harmonis 

antara guru-guru dengan kepala sekolah, penjaga sekolah serta pembantu sekolah yang 

mempunyai tanggung jawab kerja masing-masing. Berdasarkan uraian diatas, bahwa 

pengaruh gaya kepemimpinan seorang kepala sekolah memberikan pengaruh 

peningkatan kinerja guru disekolah.  kepemimpinan kepala sekolah sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan kinerja guru dan terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan 

dari keterampilan koseptual  kepala sekolah menurut persepsi guru, guru dan kepala 

sekolah merupakan keterampilan hubungan antar manusia kepala sekolah menurut 

persepsi guru di sekolah Raudhatul Athfal di Kota Sukabumi. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini bermaksud 

menggungkapkan “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan  Kinerja Guru Raudhatul Athfal di Kota Sukabumi” 

 

B.  Rumusan Masalah 

Masalah merupakan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya  dengan 

apa yang ada didalam kenyataan, oleh sebab itu masalah perlu dipecahkan dan dicari 

jalan keluar untuk megatasinya, berdasarkan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana Gaya  Kepemimpinan  Kepala Sekolah terhadap  peningkatkan 

Kinerja guru Raudhatul Athfal di Kota Sukabumi? 
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2. Bagaimana  Implikasi Gaya Kepemimpina  Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan  Kinerja Guru Raudhatul Athfal di Kota Sukabumi ? 

 

C. Batasan Masalah 

1. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru 

Raudhatul Athfal di Kota Sukabumi. 

2. Implikasi Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja 

Guru Raudhatul Athfal 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hal-hal berikut  

1. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan  kinerja  Raudhatul Athfal di Kota Sukabumi. 

2.  Untuk mengetahui Implikasi gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan  kinerja guru Raudhatul Athfal di Kota Sukabumi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat  bagi peneliti yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat  dan wawasan  dalam perkembangan Pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung, adapun manfaatnya sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis ini penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu : 

Sebagai wawasan ilmiah bagi penulis dalam bidang penelitian Pendidikan tentang 

Pengaruh Gaya Kepemimipnan kepala Sekolah  Raudhatul Athfal di Sukabumi 

2. Manfaat praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi penulis 
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Manfaatnya yaitu menabah pengetahuan atau wawasan tetang Gaya 

Kepemimpinan  dan kinerja guru sehingga dapat dikembangkan ditempat 

saya berkerja atau mengajar. 

b. Bagi Pendidik 

Dengan Gaya kepemimpinan  dapat memberikan pengaruh terhadap Pendidik 

yang mengerti tentang kebutuhan untuk meningkatkan perkembangan dalam 

kemajuan dalam prosep pembelajaran berlangsung 

c. Bagi anak didik  

Dengan Kepemimpinan yang Demokratis memberi penyemangat untuk anak 

didik dalam meningkatkan prestasi anak dan dapat mempromusikan anak 

didik disegala hal Prestasi yang dimiliki karena kepemimpinan yang peka 

terhadap prestasi yang harus dikembangkan  oleh anak didik 

d. Bagi sekolah 

Dapat memberikan nilai yang positip karena keberhasilan dalam 

kepemimipinannya sehingga akan muncul penilaian yang baik di mata 

masyarakat dan pemerintahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


