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KATA PENGANT AR 

Penyelenggaraan pcndidik.an dituntut untuk tetap meningkatkan mutu 

pendidikan, dalam hal ini tidak terlepas dari peran kepala sekolah ·dj dalam 

perwujudan kineJjanya dalam pclak.<;anaannya sebagai pimpinan di sekolah tersebut. 

Apabila kinerja kepala sekolah tidak baik, maka tidak baik pula mutu lulu_~ dari 

Salah satu indikator keberha;ilan suatu sekolah dapat dilihat dari hasil belajar 

pada Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Semester (UAS) pada tingkat SO 

sehingga keberhasilan SD dapat dilihat dari jumlah maupun persentase luJusannya 

yang dapat diterima atau melanjutkan studi pada Sekolah Menengah Pertama Ncgeri 

(SMPN) atau sekolah pavorit dan dari perlombaan-perlombaan yang dimenangkan 

sekolah tersebut. Oleh karena itu diharapkan, dalam meningkatkan k.inerja kepala 

sekolah bahwa setiap perbuatan dan tindakan dalam suatu lingkungan tugasnya barns 

dapat menjalankan tugas dan pekeijaannya secara optimal, efektif dan bikjaksana, 

dernikain juga di dalam berkomunikasi dan bertindalc. 

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa betapa lemahnya kinerja-Jcinerja 

kepala sekolah sebingga para siswa dan guru banya memiliki nilai dan kerja yang 

pas-pasan saja. Untuk mengetahui lebih lanjut penelitian ini, dimulai dari langkah

Jangkah penelitian hingga analisis yang dapat dilihat pa.da bab selanjutnya. 
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