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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses kerja sama dahun upaya 

mencapai tujuan pendidikan serta mcncapat kualitas pendidikan yang diharapkan, 

maka memerlukan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya 

non manusia. Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dan menentukan 

keberhasilan sumber daya non manusia. Lebih jauh lagi dalam GBHN 1999-2001 

dinyatakan: 

''Mengembangkan kualitas sumber daya manusia mcnyeluruh melalui 
berbagai upaya proakt!f dan sedini mungkin secara terarab, terpadu, dan 
reaktif oleh seluruh komponen bangsa dilal..-ukan agar generasi muda dapat 
berkembang secara optimal se1ta dengan hak dukungan dan lindungan 
sesuai dengan potensinya." 

Dalam Undang-Undang Nomcr 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Na~ional pada Pasal 3 menyebutkan 

"Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kcmampuan dan 
mcmbentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan w1tuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan 
bertanggungjawab." 

Maka jenjang pendidkan SMA sebagai bagian dari jenjang pendidikan 

yang diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional merupakan jenjang vita] yang 

harus dipersiapkan untuk menciptakan Swnber Daya Manusia yang baik. 

Implikasi era globalisasi menuntut manusia berk-ualitas untuk mampu 

memecahkan persoalan-persoalan dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara 



individu dan pada gilirannya memberikan solusi dalam mewujudkan sasaran 

kebijakan pembangtman bangsa. 

Berdasarkan uraian di atas, setiap sekolah patut berusaha meningkatkan 

layanan pembelajaran terbadap anak didik. baik pembinaan maupun proses 

pendidikan. Kedua aspck ini perlu diselaraskan dengan perkembangan dan 

teknologi di pihak lain. Sehingga hal ini sesuai dengan kemajuan jaman. baik 

faktor relevansi manpun kepraktisan program pendidikan tersebut dapat lebih 

tetjamin. 

Setiap sekolah mempunyai tolak ukur tersendiri sebagai batas keberhasilan 

minimal oleh sekolah lersebut. Keberbasilan itu diukur dari hasil yang dkapai 

dalam pelaksanaan program pendidikan, dimana program itu discbut kurik11lum. 

Hasil tes tersebut merupakan gambaran kcseluruhan tentang daya scrap para siswa 

kdas tiga. Kenyataan ini cukup mengkhawatirkan para pendidik yang memiliki 

rasa t11nggung jawab. Penanganan masalah ini hukanlah sesuatu yang 11H.Jdah sebe~b 

siswa. Faktor yang ikut mempeng.aruhi pencapaian itu antara lain fak.ror kepala 

sekolah dalam memberdayakan guru, peserta didik, dan, sarana (perpustakaan/ 

laboratoriurn), dan kurikuium. 

Wahjosumidjo (1995 : 5) menyatakan kepala s~kolah sebe~gai pemimpin 

harus mampu : 

I) Menimbulkan kemauan kuat dengan penuh semangat dan percaya diri 
para bawahannya dalam melaksanakan tugas masing-masing. 

2) Memberikan bimbingan dan mengarahkan para bawahan serta 
memberikan dorongan, memacu dan berdiri di depan demi kemajuan 
dan memberikan inspirasi dalam mencapai tujuan. 
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Dari kutipan diatas, scorang kepala sekolah melakukan bimbingan, 

memotivasi. membina dan mcmberi.kan inspirasi terhadap bawahanya agar 

tercapai pelayanan pembelajaran .. 

Menurut Engkoswara (1987:43) bahwa pengelolaan sekolah pada 

hakekatnya meliputi perencanaan, pelak.sanaan, dan pengawasan atau pembinaan 

sumberdaya yang meliputi manusia, program pendidikan atau sumber belajar dan 

fasilitas. Hal ini tidak dapai dipisahkan, mclainkan barus dilaksanakan oleh kepala 

sekolah dalam pengelolaan sekoiah. Hal ini sesuai dengan PP 28 tahun 1990 yang 

menyatakan: 

"K~Ia Sekolah bertauggung j awab atas penyelenggaraan kegiatan 
pendidikan, administrasi Sekolah, pembinaan ketenaga pendidikan lainnya 
scrta pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana." 

Sc!anjutnya, upaya kepala sckolah dituntut tmtuk dapat memanfaatkan 

sumber daya yang ada daiam masyarakat dengan meogajak masyarakat bersama-

sama mengatasi hambatan yang terjadi di sekolah. H<1mbatan itu lntik dalam 

l>enl ttk mlllerial maupun 5piriwal -,ehing.ga ptngdolaan ~eko l ah dapat lerlak;;an<~ 

secant efektif. Peningkatan mutu bcJtumpu pada lembaga ilu senditi, 

mengaplika!':ikan sekumpulan teknik, pemberdayaan SDM secara berkesinambungan 

meningkatkan kapasitas dan kemampuan guna memenuhi kebutuhan peserta didik 

dan masyarakat. Upaya mutn pelayanan pemhelajaran mempakan titik strategi 

dalam upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas. Strategi adalah ilmu dan 

seni untuk menggunakan sumber daya organi.sasi dengan rencana yang cemat dalam 

mencapai tujuan. llmu dan seni kepala sekolah mcnggunakan sarana prasaran, 

membina, membimbing, memotivasi bawahannya untuk melaksanakan kurilmlum. 
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Dari uraian diatas, bcbcrapa pandangan secara teoritis tentang pentingnya 

upaya kepala sekolah. dalam membina, membimbing, memotivasi, dan mengelola 

kegiatan sekolah setara dengan anggotanya. Dalam kaitan ini kurikulum dan 

petunjuk pelaksanaannya ditentukan secara sentralis. namun keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan sekolah sangat bergantung kepada kepala seko1ah. 

Berdasarkan grand tour pencliti terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 

Medan terdapat bebcrapa fenomena yang dipcroleh peserta didik dalam kejuaraan 

berbagai perlombaan, yakni : 

1. Prestasi Akademik 

No. 
OJ 
02 

Prestasi 
Juara I 
Juarai,H,HI 

Jenis Ke iatao 
Olympiade Fisika, FMIPA UNIMED 2005 
Olympiade Kimia HMTK-ITM Harian Analisa 
2005 

I 07 ~· Juara Il, tH ! Screable Bahasa lnggris Tk. SMA se-SUMUT di 
Nomensen, 2007 
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2. Prestasi Non Akademik 

No. Prestasi Jenis Kegiatan 
01 Juara Utama Musikalisasi Puisi Tk SMA/SMK Kompetisi 

Ekpresi Bakat Seni Orang Muda Senat Mahasiswa 
Polmed Medan 2004 

02 Juara Ill Lomba puisi Bertemakan Lingkungan Hidup se-
SUMUT Tk SMN SMK Bimbingan Study BIMA 
2004 

I 03 Juara I Lomba PASKlBRA ke Tk Nasional dan 2 Peserta 
Tk Propinsi 2005 

04 Juara III Renang 50 m Putri Gaya Dada Kclompok VII 
Kolam Renang SCC UNIMED 2005 

I os Juara I Kategori Pelajar Lomba Menulis se-kota Medan 
Gempita UNJKA St. Thomas Medan 5 Juni 2005 

06 Juara I Festival Mars Kota Medan dari Walikota Medan I 
2006 

07 Juara I Festival Paduan Suara Gloria Medan 2007 ..; 

I os Juara I Lomba Pidato Bahasa lnggris Ke-2 Oleh Fakultas I Sastra UMI Medan 2007 

Selain itu, hasil kompetensi lululusan SMA Negeri 4 Medan tiga tahun 

terakhir diperoleh nilai diatas rata-rata BSNP, yaitu : 

Rata-Rata Jurusan IPA 

Mata Pelaja ran Tahuu Ajaran 
I -----· 

i ! I 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
I 
I Bahasa Indonesia 8.08 8.08 I 7.69 

Baha'>a lnggris 8.53 i 9.13 8.30 
Matematika 8.44 8.96 8.58 
Fisika - - 6.25 
Kimia - - I 8.49 
Biologj - - 8.53 
K1asifik.asi A A A 

• 
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• Rata-Rata .Turusan IPS 

Mata Pelajaran Tabun Ajaran 
2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Bahasa Indonesia 7.42 7.86 7.21 J 
Bahasa lnggris 8.o3 8.82 8 .28 
Matematika - - 9.13 I 
Ekonomi 7.84 7.92 8.86 
Sosiologi - 8.17 
Geografi ........-,...,....... - - _:- 6.43 
Klasifikasi ./ A A A 

Berdasarkan itu peneliti terdorong untuk mengkaji upaya-upaya kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan pembe!ajaran di sekolah menengah 

atas yakni SMA Negcri 4 Medan. 

B. Fokus Masaiah J>enelitian 

Posisi kepala sekolah berada pada "bottle neck" yang sulit di antara 

berbagai kepentingan. kadang-kadang antar satu dengan yang lainnya saling 

hertentangan. Dari atasan mcnerima instruksi. tanggung jawab dan pcraturan-

peraturan yang harus dilaksanakan. Sedangkan pada posisi lain, bawahan juga 

merupakan tanggung jawab kepala sckolah khususnya rerhadap hai-hal yang ada 

kaitannya dengan kepentingan guru, misalnya dalam pembagian tugas guru, 

pembinaan guru, dan pcmberian motivasi juga inspirasi. 

Untuk itu kepala sekolah harus dapat menempatkan dirinya pada posisi 

yang tepat diantara berbagai kepentingan dengan memperhatikan aturan-aturan 

(birokrasi). Upaya kepemimpinan pada saat sekarang semakin dituntut 

kepemimpinan yang berkualitas. apalagi setelah lahimya Undang-undan Rl No. 20 

tahun 2003 tentang Siste rn Pendidikan Nasional. 
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Pada satu pihak. kepala sekolah harus memiliki dan metaksanakan tugas 

sebagai unsur utama, diantaranya pendidikan, proses belajar mengajar, dan 

pengembangan protesi. Apalagi guru yang juga berfungsi sebagai wali kelas 

dituntut harus mengemban tugas dengan maksimal. Keadaan di lapangan kadang· 

kadang guru·guru saling berlomba untuk mencari dan ruengumpulkan angka 

kredit. Ada kecenderungan bahwa lebih penting mcmpersiapkan hal·hal 

administratif dari pada melaksanakan kegiatan belajar menganjar sebagai tugas 

dan tanggung jawab, karena mereka bertikir bahwa persiapan yang berupa 

administrasi guru dan wali kelas mendapat angka kredit yang lebih jelas 

jaminannya. 

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa upaya kepemimpinan kepala 

sekolah beroricntasi pada tugas·tugas yang diJaksar.akar. dan sckaligus pada tata 

hubungan manusiawi dengan seluruh stafnya. Kepala seko!ah dituntut dapat 

mengkonformasikan dan mengkomunikasikan ide-idt>nya secara jelas dan dapat 

dip~hami oieh guru-guru. Di sarnping ilu. kt>:pa!a St':koiah uilunn.ll harus dap;H 

mempertimbangkan gagasan-gagasan yang muncui dari individu atau kelompok 

stafnya. 

Dalam bat ini keterampilan administratif merupakan taktor yang dapat 

mempengaruhi upaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kemampuan dan Jatar 

belakang pendidikan yang sesuai, serta pengalaman administrasi yang cukup, 

maka dapat menjadi faktor pendukung tercapainya tujuan Upaya kepemimpinan 

kepala seko!ah kadang·kadang harus disesuaikan dcngan kematangan guru, 

kesediaan guru bekerja sarna, sehingga timbul adan)'a rasa senang dan puas antara 

guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas. Dengan adanya upaya 

penciptaan/ pemeliharaan suasana atau kondisi sekolah yang kondusif secara 
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keseluruban. Maka aspek ini yang akan ditcliti dengan maksud agar 

kepemimpinan sebagai pemimpin sekolah tidak terlepas dari kontcks utamanya. 

Dalam hal ini penelitian difokuskan pada upaya-upaya k.epala sekolah 

dalam rangka meningkatkan mutu petayanan pembelajaran yang dikumpulkan 

berdasarkan sejauh mana upaya-upaya kepala sckolab dalam mcngelola SMA 

Negeri 4 Medan. 

C. Rumusan Masalah Penclitian 

Dari uraian di atas, aspek-aspek pokok yang dikaji dalam penelitian ini 

dijabarkan pada rumusan rnasalah di bawah ini: 

l . Bagaimanakah upaya kepala sekolah mengelola sarana dan prasarana untuk 

meningkatkan mutu pelayanan pembelajaran? 

2. Bagaimanakah upaya-upaya k~pala sekolah dalam membina, membimbing, 

dan memotivasi bawahannya untuk meningkatkan mutu peloyanan 

pembelajaran ? 

3. Bagai.manakah upaya kepala sekolah menerapkan kurilwlum 

meningkatkan mutu pelayanan pembelajaran ? 

D. Tujuan Penelitian 

T~juan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas 

mengenai upaya kepala sekolah dalam meningkatkan k'llalitas pendidikan di SM A 

Negeri 4 Medan, dalam hal ini kepemimpinannya yang utama ditelaah, kemudian 

diidentifikasikao melalui deskripsi, sedangkan yang dianalisis mengenai upaya 

kepala sekolah dalam mengelola satu sekolah untuk meningkatkan kualitas 

layanan pembelajaran khususnya di SMA Negeri 4 Medan. 
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Berdasarkan tujuan umum tersebut di atas, maka tujuan khusus yang ingin 

dicapai melalui pcnelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Upaya kepala sekolah mengelola samna dan prasarana untuk meningkatkan 

mutu pelayanan pembelajaran. 

2. Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam membina, membimbing. dan 

mcmotivasi bawahrumya untuk meningkatkan mutu pelayanan pembelajaran. 

3. Upaya kepala sekolah menerapkan kurikulum untuk nteoingkatkan mutu 

pelayanan pembelajaran. 

E. Mnnfaat Penelitian 

Se~:ara teoritis basil penelitian 1111 diharapkan akan bennanfaat sebagai 

berikut: 

1 . Oapal Jijadikan St!bagai media untuk mengembangkan stralegi pembinaau 

guna menghindari terjadinya hambatan yang menghalangi usaha-usaha 

kepn!a sekolah seb:!gai pemimpin. 

2. Dapat d ijadikan sebagai infonuasi dan masukan terhadap kepala sekolah 

SMA Negcri 4 Medan dalam penyempumaan dan perbaikan kegiatannya 

sebagai pemimpin kegiatan pembelajaran. 

3. Dapat dijadikan referensi bagi sekolah lain dalam upaya meningkatkan mutu 

pelayanan pembelajaran. 

4. Diharapkan SMA Negeri 4 Medan semakin dikenal oleh masyarakat, 

sehingga SMA Negeri 4 Medan tetap menjadi sekolah idaman bagi 

masyarakat, dan disamping itu mampu meningkatkan kualitasnya hingga 

sejajar dengan sekolah bertarafnasional a tau bahkan internasional. 
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