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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan 

di era abad 21 ini, seperti lingkungan sosial, ekonomi, politik, hukum dan 

ideologi, maka sekolah sebagai salah satu penentu mutu sumber daya manusia 

tidak jarang menghadapi banyak tantangan. Sekolah sebagai penunjang 

kemajuan suatu bangsa dituntut untuk mampu menciptakan mutu lulusan yang 

berkompeten dalam menghadapi persaingan secara global. Selain itu sekolah 

juga harus memiliki standar yang menekankan pada kebutuhan untuk 

mendorong keberhasilan siswa dengan mengembangkan dan 

mengartikulasikan visi, menciptakan dan memelihara budaya sekolah yang 

positif, menetapkan kebijakan dan prosedur yang menjamin lingkungan 

pembelajaran yang aman dan efektif, menanggapi keragaman siswa dan 

kebutuhan masyarakat, bertindak dengan pemahaman dan cara yang etis dan 

mempengaruhi konteks sosial yang lebih besar (Reinhartz & Beach, 2004,2 ; 

McColum, 2012, 20).  

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui 

perbaikan proses pembelajaran seperti kurikulum, metode pembelajaran, 

perbaikan kualitas guru atau sarana pendidikan tetapi juga melalui 

kepemimpinan kepala sekolah (Nurkolis, 2003,119). Hal ini dikarenakan 

kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan memiliki pengaruh 

yang sangat besar terhadap setiap aspek yang berkaitan dengan sekolah, baik 
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secara organisasi ataupun pembelajaran (Pont et al, 2008,32). Dewasa ini, 

seluruh warga sekolah sekolah memiliki andil yang sangat besar terhadap 

kemajuan sekolah. Dengan demikian agar dapat terus bertahan, kepala sekolah 

harus mampu membimbing seluruh warga sekolah yang ada untuk 

menghadapi masalah yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Kepala 

sekolah juga perlu menyadari berbagai tantangan yang mungkin timbul dari 

faktor kontekstual yang akan berdampak pada kinerja mereka. Pengaruh 

kontekstual yang perlu diperhatikan adalah perubahan dan pengembangan 

sistem pendidikan yang ada; konteks sosial seperti geografi, sejarah, 

demografi masyarakat, ekonomi dan ekologi masyarakat sekitar; dan konteks 

internasional seperti persaingan global (Wolhuter et al, 2016,1). 

Untuk mewujudkan hal tersebut, kepala sekolah tidak dapat hanya 

menjadi pemimpin instruksional tunggal tetapi juga harus terus beradaptasi 

dengan peran yang berubah-ubah dan memperluas batasan-batasan yang ada 

dengan menjadi teladan, penggerak dan memiliki visi ke depan sehingga tidak 

hanya akan memajukan pendidikan tetapi juga mampu memberikan dampak 

positif bagi masyarakat luas (Grissom & Loeb, 2009, 31 ; Hidayah, 2016, 33; 

McColum,2012, 5). 

Tugas kepala sekolah yang sangat kompleks dan beragam ini tentunya 

perlu mendapatkan perhatian lebih dan menjadi priotitas utama di dalam 

reformasi dunia pendidikan (Sun, 2011, 4). Hal ini dapat dilakukan secara 

strategis dan sistematis dengan memberikan dukungan yang tepat sehingga 

mampu memfasilitasi kepala sekolah dalam meningkatkan efektivitasnya 

secara internal maupun eksternal. Dengan kepemimpinan yang efektif, seluruh 



3 

warga sekolah akan mampu mengartikulasikan visi dan tujuan sekolah, 

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam pemenuhan tugas dan 

tanggung jawab yang ada dan melakukan pengembangan struktur organisasi 

sehingga dapat mendukung pengajaran dan pembelajaran secara maksimal 

(Rice, 2010,1 ; Grissom & Loeb 2009,32 ; NPBEA, 2015,1). Untuk itu perlu 

dilakukan evaluasi kinerja kepala sekolah untuk memberikan informasi 

penting mengenai kekuatan dan kelemahan kepala sekolah dalam 

melaksanakan peran dan tanggung jawabnya serta hal-hal yang dapat menjadi 

acuan bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan dalam perekrutan, 

pelatihan, evaluasi dan pengembangan kepala sekolah sehingga dapat 

mendukung terwujudnya suatu kepemimpinan yang efektif. 

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah lebih jauh mengenai 

kepemimpinan kepala sekolah Little Stars Bali. Studi ini didorong oleh dua 

faktor yaitu, antara lain; pertama, berdasarkan hasil observasi awal yang 

dilakukan peneliti sepanjang tahun 2015 dimana peneliti mengamati iklim 

kelembagaan yang terdapat di dalam lingkungan sekolah berjalan kurang 

kondusif dan efektif. Iklim sekolah mengacu pada kualitas dan karakter 

kehidupan sekolah yang didasarkan pada pola pengalaman hidup sekolah dan 

mencerminkan norma, tujuan, nilai, hubungan interpersonal, pengajaran, 

pembelajaran dan praktik kepemimpinan, serta struktur organisasi (Piscatelli 

& Lee, 2011,1). Tidak selarasnya iklim komunikasi yang terjadi ditunjukkan 

dengan kurangnya kegiatan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan 

tidak tersedianya prosedur dan standar kinerja sehingga guru tidak memiliki 

pemahaman secara komprehensif untuk memenuhi tujuan pembelajaran. 
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Dengan tidak tersedianya acuan dalam pemenuhan tugas, tanggung jawab dan 

sistem komunikasi yang terstruktur, guru tidak memiliki mekanisme mendasar 

untuk dapat mengembangkan hubungan kerja, memahami esensi budaya dan 

nilai sekolah. Dalam kegiatan penyampaian pendapat guru-guru cenderung 

melakukan perilaku kontraproduktif sehingga munculnya aksi-aksi yang 

seharusnya tidak terjadi di dalam lembaga pendidikan seperti ancaman untuk 

berhenti kerja. Dalam hal ini diperlukan kemampuan dan peran kepala sekolah 

dalam mengelola situasi tersebut agar tidak berkembang dan persisten yang 

akan berpengaruh negatif terhadap efektivitas sekolah dalam pemenuhan 

tujuannya.  

Faktor kedua berkenaan dengan kecenderungan penurunan jumlah siswa 

setiap tahun ajaran. Bagi lembaga pendidikan, peserta didik merupakan unsur 

inti berlangsungnya kegiatan pendidikan (Daryanto, 2013,138). Pada era 

persaingan antarlembaga pendidikan seperti sekarang, kepala sekolah harus 

dapat merencanakan strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan 

sehingga dapat menjadi nilai kompetitif sekolah (Arbangi, 2016,54). Dalam 

hal ini kepala sekolah diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai 

pemimpin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui manajemen 

pembelajaran dengan melibatkan seluruh warga sekolah (Priansa, 2017,68). 

Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan merupakan salah 

satu faktor penentu mutu pendidikan untuk itu perlu dilakukan suatu 

pengukuran untuk mengukur persepsi guru dan keefektifan kepemimpinan 

kepala sekolah selama ini sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan 

kekurangan yang dapat menjadi pertimbangan pembuat kebijakan dan kepala 



5 

sekolah saat melakukan perencanaan strategis (Gonzales, 2014,123) 

Berdasarkan kedua hal tersebut, peneliti mengembangkan sebuah instrument 

evaluasi performa kepala sekolah dan melakukan survei kepemimpinan kepala 

sekolah di sekolah Little Stars Bali untuk mengetahui apakah performa kinerja 

kepala sekolah sudah berjalan dengan efektif dan memenuhi standar kinerja 

yang konsisten dengan misi dan tujuan sekolah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dan mengingat pentingnya peran 

kepala sekolah dalam mengembangkan kualitas sekolah, peneliti kemudian 

mengembangkan sebuah instrument evaluasi performa kepala sekolah dan 

melakukan survei kepemimpinan kepala sekolah di sekolah Little Stars Bali 

untuk mengetahui apakah performa kinerja kepala sekolah sudah berjalan 

dengan efektif dan memenuhi standar kinerja yang konsisten dengan misi dan 

tujuan sekolah. Peneliti ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana kepala 

sekolah Little Stars Bali dalam melaksanakan kepemimpinannya sehingga 

dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi strategi pemberdayaan 

sekolah dan untuk menerapkan pendekatan yang efektif ke dalam praktik yang 

lebih luas.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut; 

1) Jumlah siswa Little Stars Bali mengalami penurunan setiap tahunnya 

2) Iklim organisasi yang tidak kondusif  
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3) Belum tersedianya standar kinerja kepala sekolah untuk menilai seberapa 

efektif kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan tugas, pokok dan 

fungsinya 

1.3 Fokus Penelitian 

Guna memberikan pemahaman terhadap permasalahan yang lebih 

mendalam yang sedang diteliti, maka dalam penelitian ini memfokuskan pada 

efektivitas kinerja kepemimpinan kepala sekolah Little Stars Bali.  

 

1.4 Rumusan Masalah  

Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagaimana gambaran pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah 

Little Stars Bali dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin 

lembaga pendidikan? 

2) Apa kendala-kendala yang menghambat kepala sekolah Little Stars 

Bali dalam menjalankan kepemimpinannya secara efektif? 

3) Bagaimana upaya kepala sekolah Little Stars Bali dalam 

meningkatkankan efektivitas kepemimpinannya ? 

4) Bagaimana yayasan dapat memberikan dukungan kepada kepala 

sekolah Little Stars Bali untuk melaksanakan kepemimpinannya secara 

efektif  ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusah masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah : 
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1) Pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah Little Stars Bali dalam 

menjalankan fungsinya sebagai pemimpin lembaga pendidikan. 

2) Kendala-kendala yang menghambat kepala sekolah Little Stars Bali 

dalam menjalankan kepemimpinannya secara efektif.  

3) Upaya kepala sekolah Little Stars Bali dalam meningkatkankan 

efektivitasnya sebagai pemimpin lembaga pendidikan. 

4) Pendekatan yayasan untuk mendukung kepala sekolah Little Stars 

Bali dalam menjalankan kepemimpinannya secara efektif 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian  

Hasil penelitian terhadap efektivitas kepala sekolah ini diharapkan 

memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

a) Sebagai referensi mengenai efektivitas kepala sekolah sebagai 

pemimpin lembaga pendidikan. 

b) Sebagai bahan rujukan ilmiah dalam pengembangan teori 

kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga 

pendidikan. 

 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi kepala sekolah secara umum dan bagi kepala sekolah Little 

Stars Bali secara khusus dalam melaksanakan fungsinya sebagai 

pemimpin lembaga pendidikan. 
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b) Bagi peneliti untuk menambah wawasan mengenai efektivitas 

kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan 

 

1.7 Sistematika Penelitian 

Penulisan penelitian ini dituliskan dalam lima bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang menentukan mutu 

sumber daya manusia selalu menghadapi berbagai tantangan yang timbul 

sebagai akibat dari perkembangan atau perubahan jaman di berbagai 

aspek. Tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi apabila sekolah selalu 

melakukan perbaikan atau peningkatan mutu pendidikan melalui 

peningkatan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Pemerintah melalui 

PERMENDIKNAS No 13 Tahun 2007 memberikan standar kinerja kepala 

sekolah yang diharapkan mempu memberikan panduan kepada pembuat 

kebijakan untuk dapat melakukan pengawasan dan mendukung kepala 

sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya. Berdasarkan hal tersebut 

peneliti ingin mendalami bagaimana kepala sekolah Little Stars Bali dalam 

menjalankan kepemimpinannya sehingga dapat memberikan kontribusi 

dalam mengidentifikasi strategi pemberdayaan sekolah dan menerapkan 

pendekatan yang efektif ke dalam praktik yang lebih luas. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Terdapat beberapa teori yang peneliti gunakan sebagai teori dasar 

dan data pendukung dari ide-ide yang dikembangkan dalam pelaksanaan 
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penelitian ini. Teori kepemimpinan menjelaskan definisi kepemimpinan 

secara umum dan kepemimpinan kepala sekolah secara khusus. Teori 

peran kepala sekolah merupakan teori pendukung yang menjabarkan 

peran-peran yang dimiliki kepala sekolah dalam menjalankan tugas 

kepemimpinannya yang sangat kompleks, yaitu antara lain; teladan, 

perencana, pengkoordinasian, pembimbing, innovator, motivator, pencipta 

iklim kerja dan evaluator. Teori selanjutnya yang digunakan sebagai teori 

dasar dalam penelitian ini adalah teori kepemimpinan efektif yang berisi 

dimensi-dimensi yang perlu dimiliki kepala sekolah untuk dapat 

melakukan kepemimpinannya dengan efektif. Kelima dimensi 

kepemimpinan efektif yaitu; membentuk visi; menciptakan iklim positif, 

mengembangkan sikap kepemimpinan; meningkatkan kualitas 

instruksional dan mengelola data. Standar kepemimpinan kepala sekolah 

yang dikembangkan oleh peneliti merupakan rangkuman dari beberapa 

teori yang kemudian diintegrasikan menjadi lima tema yang menjadi dasar 

pembahasan penelitian ini, yaitu antara lain; kepemimpnan strategis, 

kepemimpinan instruksional, kepemimpinan budaya, kepemimpinan 

sumber daya manusia dan kepemimpinan manajerial. Adapun butir-butir 

indikator standar kepemimpinan kepala sekolah tersebut kemudian 

disesuaikan lagi dengan konteks sekolah Little Stars Bali. Teori terakhir 

yang digunakan oleh peneliti adalah teori budaya organisasi untuk 

memberikan pandangan mengenai hal-hal yang mungkin timbul dari 

faktor kontekstual yang akan berdampak terhadap kinerja kepala sekolah. 
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Klasifikasi mengenai unsur komponen budaya terdiri dari tiga lapisan 

yaitu; artifak yang dapat diobservasi; nilai yang dianut dan asumsi dasar.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun 

subyek penelitian utama adalah kepala sekolah Little Stars Bali kemudian 

staf pengajar dan orang tua siswa sebagai subyek pendukung. Penelitian 

ini dilakukan di sekolah Little Stars Bali yang bertempat di Kecamatan 

Sanur Kauh, Denpasar Selatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dengan kepala 

sekolah Little Stars Bali dan survei yang ditujukan kepada guru untuk 

menilai kinerja kepala sekolah dan orang tua siswa untuk menilai performa 

sekolah. Setalah data dikumpulkan, peneliti melakukan analisis data 

menggunakan model interaktif, yaitu melakukan reduksi data, kemudian 

dilakukan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk memeriksa 

validasi data peneliti melakukan teknis pengujian keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi sumber data.  

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.  

Melalui hasil wawancara dan survey, peneliti mendapatkan data-

data yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema-tema yang telah 

ditentukan. Berdasarkan data-data tersebut peneliti mendapatkan 

gambaran mengenai kendala yang ditemui kepala sekolah dalam 
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menjalankan kepemimpinannya serta usaha-usaha yang dilakukan kepala 

sekolah agar dapat meningkatkan efektifitas kepemimpinannya. Hasil dari 

wawancara tersebut juga didukung oleh hasil survey orang tua siswa 

terhadap performa sekolah. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat 

mengambil beberapa kesimpulan yaitu, antara lain; pertama kepala 

sekolah menjalankan kepemimpinannya selama ini tanpa adanya standar 

atau pedoman dari yayasan dari yayasan dalam pemenuhan tujuan sekolah. 

Dengan demikian kepala sekolah tidak memiliki fondasi yang kuat sebagai 

prinsip dasar untuk melakukan perencanaan strategis dalam melakukan 

perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran. Tanpa adanya 

perumusan yang komprehensif mengenai tujuan yang ingin dicapai, 

seluruh warga sekolah tidak dapat memberikan kontribusi pada pencapaian 

tujuan sekolah sehingga setiap aspek yang terdapat di dalamnya tidak 

terjadi hubungan yang terintegrasi dengan baik.  

Kedua, mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala 

sekolah berkenaan dengan tidak adanya pembinaan yang diberikan kepada 

kepala sekolah di awal kepemimpunannya sehingga kepala sekolah tidak 

memiliki aspek-aspek yang dibutuhkan seorang kepala sekolah dalam 

memangku jabatannya secara professional. Apabila kepala sekolah 

memiliki kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, kepala sekolah akan 

mampu mengembangkan dan menggagas visi dan misi serta menciptakan 
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sebuah sistem atau prosedur untuk meningkatkan kapabilitas 

organisasional dan mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan.  

Ketiga, berkenaan dengan upaya-upaya yang dilakukan kepala 

sekolah. Kepala sekolah mulai memiliki pemahaman komprehensif 

mengenai aspek-aspek yang dibutuhkan dalam pemenuhan tujuan sekolah. 

Hal ini dikarenakan sudah tersedianya standar kepala sekolah yang 

dikembangkan sehingga kepala sekolah mengetahui sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan. Keempat mengenai dukungan yayasan terhadap kepala 

sekolah dalam menjalankan efektivitas kepemimpinannya. Yayasan 

sekolah sebagai pembuat kebijakan harus terlibat secara aktif dan 

melakukan pengawasan secara berkelanjutan sehingga dapat memiliki 

gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pendidikan di sekolah 

dan memiliki data yang valid yang dapat dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan.  

Saran-saran yang diberikan kepada kepala sekolah dalam 

melakukan tugas,  pokok dan fungsinya adalah dengan melakukan inovasi 

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah. Untuk 

mempertahankan nilai kompetitif sekolah, kepala sekolah perlu melakukan 

pengawasan secara berkesinambungan dengan menggunakan sistem 

evaluasi yang terukur sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan 

secara objektif. Selanjutnya, kepala sekolah juga perlu memberi perhatian 

terhadap upaya penciptaan iklim dan budaya sekolah yang positif sehingga 

dapat meningkatkan komitmen staf pengajar yang akan berpengaruh 

terhadap kualitas pembelajaran siswa. Saran-saran yang diberikan kepada 
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yayasan adalah antara lain; untuk melakukan perumusan visi, misi dan 

tujuan sekolah dengan melibatkan seluruh warga sekolah sehingga dapat 

menentukan arah kebijakan yang tepat dan sekaligus mampu 

meningkatkan komitmen dalam pemenuhan tujuan sekolah serta selalu 

memperhatikan mutu pendidikan dengan mengembangkan prosedur 

perekrutan, penilaian, pengawasan dan peningkatan kompetensi kepala 

sekolah.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




