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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt dengan memiliki 

potensi lebih yaitu di beri akal, dan dengan akal manusia bisa mendapatkan ilmu 

pengetahuan melalui proses pendidikan. Oleh karena itu pendidikan sering 

dikatakan telah ada sepanjang peradaban manusia sebagai upaya melestarikan 

hidupnya. Merupakan proses dimana seseorang menggembangkan sikap dan 

bentuk tingkah laku lainya di dalam masyarakat dimana ia hidup. Sesuai pendapat 

(Muhibbin Syah, 2008:10) bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai seluruh 

proses dengan metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai kebutuhan. 

Pendidikan merupakan faktor sangat penting dalam upaya meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia guna mendukung tercapainya tujuan Peningkatan 

kualitas sumber daya manusia merupakan prasyaratan mutlak untuk mencapai 

tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan sumber daya 

manusia tersebut yaitu pendidikan, dan hanya dengan SDM yang berkualitas dan 

dapat bersaing pada percaturan global. (Sudarwan, 2013: 162).  

Kepala Sekolah bertanggung jawab atas lembaga yang dipimpinnya untuk 

melaksanaan bebagai kegiatan, mengelola berbagai masalah yang berhubungan 

dengan pelaksanaan administrasi sekolah, pembinaan sarana dan prasarana, 

sehingga Kepala Sekolah dituntut mampu menunjukkan kinerja (work 

performance) yang ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai, 
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oleh karena itu perlu adanya upaya yang komprehensif guna meningkatkan 

kompetensi kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah bermutu 

Untuk memperkuat hal ini dijelaskan dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, bahwa : “Kepala Sekolah bertanggung jawab 

atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan 

tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana serta 

prasarana” .  

SMP Plus Al – Ghifari merupakan lembaga pendidikan islam pada jenjang 

sekolah menengah pertama yang sedang dalam masa pendirian. Maka peran 

kepemimpinan kepala sekolah menjadi salah satu factor yang sangat penting 

untuk membawa sekolah ini  kedalam fase perkembamngan dengan mengelola 

sumberdaya sekolah  secara efisien dan dan efektif  serta mampu menganalisis 

peluang dan ancanman yang ada dilingkungan sekolah sehingga sekolah dapat 

betahan dan bekembang.   

 Kinerja kepala sekolah islam Al – Ghifari menjadi faktor utama dan 

penting dalam pengembangan sekolah tersebut. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

adalah cara atau usaha Kepala Sekolah dalam mempengarurn, mendorong, 

membimbing, mengarahkan dan menggerakan guru, staf, siswa, orang tua siswa 

dan pihak lain yang berkaitan untuk bekerja/berperanserta guna mencapai tujuan 

yang telah ditetapkans. Samani (1999) 

Dalam pendapat Rizal Rivai dan Sylviana Murni enam kompetensinya 

meliputi: perumusan, pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi 
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madrasah; pengembangan iklim pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik 

dan pendidik; pengelolaan sumber daya sekolah; pengembangan hubungan 

kerjasama dengan sumber daya eksternal; keteladanan kepala madrasah; dan 

merespon perubahan politik, sosial, ekonomi dan budaya.  

Di Sekolah SMP Plus Al – Ghifari dilihat catatan hasil rapat pada tahun 

ajaran 2015 – 2016 yaitu : 

1. Dalam perumusan,pengembangan,penyebarluasan, dan pelaksanaan 

visi kepala sekolah Bapak dodi tjahyana S.Pd tidak terdapat masalah 

atau hambatan visi sudah sesuai  kesepakatan dengan kebutuhan 

masyarakat dan keinginan yayasan dalam pengembangannya visi 

dengan melihat keadaan demografi masyarakat,data penilaian peserta 

didik yang ada serta analisis sekolah. Dalam hal ini kinerja kepala 

sekolah sudah cukup baik. 

2. dalam pengembangan iklm pembelajaran yang konusif bagi pserta 

didik dan pendidik, kinerja yang dilkukan kepala sekolah sudah sesuai 

akan tetapi belum sepenuhnya terencana pengembangan iklim 

pembelajaran yang kondusif masih dilaksanakan secara kondisional 

dan untuk menunjang iklim pembelajaran yang kodusif kepala sekolah 

belum menyediakan media pembelajaran yang berbasis teknologi yaitu 

seperti proyektor dan laboratorium bahasa. Hal ini tidak sesuai dengan 

pendapat Rivai dan Murni (202) yang mengemukakan bahwa adanya 

penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan tersedianya 
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kesempatan belajar bagi peserta didik harus dilaksanakan oleh kepala 

sekolah dalam meniptakan iklim belajar yang kondusif. 

3. Pengelolaan sumber daya, dalam pengelolaan sumber daya sekolah di 

SMP Plus Al – Ghifari terdapat masalah kepala sekolah tidak memiliki 

perencanaan khusus dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Namun 

kepala sekolah hanya merenanakan dalam hal pembagian tanggung 

jawab dan pengelolaanya dalam pelaksanaan tim manajemen atau 

pengelola sekolah yang dilaksanakan kepaa sekolah belum sepenuhnya 

optimal karena masih ada beberapa tanggung jawab yang diberikan 

kepada seseorang yang seara latar belakang pendidikan tidak memiliki 

pendidikan dalam bidang tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan 

pendapat rivai dan murni (202 ) bahwa tanggung jawab yang di bagi – 

bagi untuk memaksimumkan akuntabilitas pengelolaan yang 

dilaksanakan oleh tenaga – tenaga profesional. 

4. pengembangan hubungan kerjasama dengan sumber daya eksternal, 

dalam pengembangan hubungan kerja sama dengan sumber daya 

eksternal , terdapat msalah yaitu kepala sekolah tidak sepenuhnya 

memiliki perenanaan yang terperinci beberapa hanya sebatas program 

yang dilaksanakan  seara kondisional. 

5. Keteladanan kepala sekolah, dalam menjalalan kan tugas nya sebagai 

pemimpin kepala sekolah Bapak Dodi Tjahyana S.Pd tidak ada 

masalah dan hambatan karena kepala sekolah selalu bertutur baik 
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dalam berkomunikasi dengan para pendidik dan peserta didik. 

6. Proses merespon perubahan politik,sosial, ekonomi, dan budaya 

lingkungan sekolah,dalam tahap perenanaan proses merespon 

perubahan politik terdapat masalah yaitu kepala sekolah belum 

memiliki perenanaan yang jelas dan terprogram kepala sekolah hanya 

memiliki satu program yang direnanakan dan dua program yang 

dilaksanakan secara kondisional,adapun tahap yang dilaksanakan oleh 

kepala sekolah secara kondisional meliputi : satu ) merespon 

perubahan kebijakan yang berlaku, dan 2) dialog ringan bersama 

komunitas sekolah tentang isu kecenderungan perubahan lingkungan. 

Dapat dilihat pada hasil dokumentasi kinerja kepala sekolah tahun ajaran 

2015-2016 bahwa dalam menjalan kan tugas nya kepala sekolah SMPP lus 

Al – ghifari belum sepenuhnya belum optimal yaitu pada kinerja 

pengelolaan sumber daya yaitu  pendelegasian tugas dan tanggung jawab, 

pada pengembangan iklim pembelajaran yang kondusif di sebabkan 

Manajemen waktu kedisiplinan Guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan permasalahan tersebut kinerja kepala sekolah islam di SMP  

Plus Al- Ghifari ini perlu untuk di teliti . dengan tujuan dapat diketahui bagaimana 

kinerja kepala sekolah islam di smp plus al – ghifari. Sehingga dengan latar 

belakang msalah tersebut peneliti memutuskan mengangkat judul “KINERJA 

KEPALA SEKOLAH ISLAM”  (Penelitian di SMP Plus Al-Ghifari Kota 

Bandung). 
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B. Perumusan Masalah 

Untuk mempermudah penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Perumusan, pengembangan, penyebartluasan dan pelaksaan 

Visi Sekolah  di bagaSMP Plus Al-Ghifari Kota Bandung? 

2. Bagaimana pengembangan iklim pembelajaran yang kondfusif bagi 

peserta didik dan pendidik di SMP Plus Al – Ghifari Kota Bandung? 

3. Bagaimana pengelolaan sumber daya  di SMP Plus Al – Ghifari Kota 

Bandung? 

4. Bagaimana pengembangan hubungan kerja sama dengan sumber daya 

eksternal di SMP Plus Al – Ghifari Kota Bandung? 

5. Bagaimana keteladanan kepala sekolah di SMP Plus Al – Ghifari Kota 

Bandung? 

6. Bagaimana merespon perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di 

SMP Plus Al – Ghifari Kota Bandung? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Perumusan, pengembangan, penyebartluasan dan 

pelaksaan Visi Sekolah  di bagaSMP Plus Al-Ghifari Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengembangan iklim pembelajaran yang kondfusif bagi 

peserta didik dan pendidik di SMP Plus Al – Ghifari Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengelolaan sumber daya  di SMP Plus Al – Ghifari  
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4. Untuk mengetahui  pengembangan hubungan kerja sama dengan sumber 

daya eksternal di SMP Plus Al – Ghifari Kota Bandung 

5. Untuk mengetahui  keteladanan kepala sekolah di SMP Plus Al – Ghifari 

Kota Bandung. 

6. Untuk mengetahui merespon perubahan politik, sosial, ekonomi, dan 

budaya di SMP Plus Al – Ghifari Kota Bandung. 

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-

kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu 

1. Manfaat Teoritik 

a. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan gambaran dan contoh tentang 

kepemimpinan kepala sekolah secara efektif. 

b. Peenelit-tann ini dapat menjadi pertimbanaan bagi upaya peningkatan 

mutu dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan 

kepemimpinanan kepala sekolah. 

b. Sebagai masukan bagi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas dan 

profesionalitas sumber daya manusia secara efektif. 

D. Kerangka Pemikiran 

Kinerja adalah hasil yang dicapai dalam suatu pekerjaan dan bagaimana 

proses yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan pekerjaanya. Kepala 

Sekolah adalah seorang guru yang memiliki tugas tambahan sebagai pemimpin 
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dalam penyelenggaraan lembaga sekolah umum yang berciri khas Islam. Kinerja 

kepala sekolah adalah hasil yang dicapai dan proses pencapaian yang 

dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam memnjalankan perannya sebagai 

pemimpin untuk menyelengggarakan kegiatan pendidikan di sekolah. Menurut 

Veithzal Rivai dan Sylviana Murni ( 2012 :298-304 ) yaitu terdapat enam 

kompetensi kepala sekolah dan setiap kompetensi memiliki ukuran kinerjanya 

masing – masing, maka kemudian keenam kompetensi tersebut dijadikan ruang 

lingkup kinerja kepala sekolah islam yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka 

ruang lingkup kinerja kepala sekolah islam,  

1. Perumusan,pengembangan, penyebarluasan dan pelaksanaan visi 

sekolah, 

2. Pengembangan iklim pembelajaran yang kondusif bagi peserta 

didik dan pendidik. 

3. Pengembangan pengelolaan sumberdaya. 

4. Pengembangan sumber daya ekternal sekolah. 

5. Keteladanan kepala sekolah dan, 

6. Merespon perubaha politik, sosial ,ekonomi,dan budaya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diambil sebuah hipotesis bahwa “ jika 

kepala sekolah telah memenuhi indikator – indikator kinerja tersebut, maka dia 

merupakan kepala sekolah yang kompeten. Untuk mempermudah dan 

memperjelas kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka akan disajikan dalam 

bentuk baga sebagai berikut : 
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KERANGKA PEMIKIRAN  

KEPALA SEKOLAH ISLAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan. 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

  

Enam ( 6 ) Kompetensi kepala sekolah islam 

Kepala Sekolah yang Kompeten 

Indikator kinerja berdasarkan Kompetensi Kepala sekolah Islam: 

1. Perumusan,pengembangan, penyebarluasan dan 

pelaksanaan visi sekolah, 

2. Pengembangan iklim pembelajaran yang kondusif 

bagi peserta didik dan pendidik. 

3. Pengembangan pengelolaan sumberdaya. 

4. Pengembangan sumber daya ekternal sekolah. 

5. Keteladanan kepala sekolah dan, 

6. Merespon perubaha politik, sosial ,ekonomi,dan 

budaya 


