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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan kemajuan prestasi dari suatu 

sekolah tidak terlepas dari peran dan fungsi seorang kepala 

sekolah. Sebagai salah satu penanggungjawab dari sebuah 

lembaga pendidikan, kepala sekolah harus menjalankan 

fungsi manajerialnya agar visi dan misi sekolah dapat 

tercapai. Dalam usaha meningkatkan mutu sekolahnya, 

seorang kepala sekolah berfungsi sebagai administrator, 

supervisor pendidikan, dan sebagai pemimpin pendidikan. 

Peranan seorang kepala sekolah dalam membangun sekolah 

sangat penting, karena kepala sekolah merupakan pengambil 

keputusan bagi sekolah. Seorang kepala sekolah harus 

mampu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang 

ada di sekolah agar lembaga yang dipimpinnya dapat maju 

sesuai dengan visi dan misinya. 

Kepala sekolah yang menunjukan kinerja yang baik dapat 

menjadi contoh bagi guru maupun kepala sekolah yang lain. 

Slameto (2009: 143), menyatakan bahwa untuk itu menjadi 

seorang kepala sekolah harus mampu mengembangkan 

potensi yang ada pada guru dan staf di sekolah agar dalam 

pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif sehingga 

efektivitas pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah akan 

mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. Mulyasa (2011: 19) menyatakan Kepala 
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sekolah yang efektif sedikitnya harus mengetahui, menyadari, 

dan memahami tiga hal : (1) mengapa pendidikan yang 

berkualitas diperlukan di sekolah; (2) apa yang harus 

dilakukan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas 

sekolah; (3) bagaimana mengelola sekolah secara efektif untuk 

mencapai prestasi yang tinggi. Untuk dapat mencapai ketiga 

hal diatas harus sejalan diikuti komitmen dari kepala sekolah 

untuk terus menjalankan visi dan misi sekolah. 

Kinerja kepala sekolah merupakan hasil dan cerminan 

kepala sekolah dalam mengimplementasikan manajemen 

sekolah, untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif 

dan efisien, produktif, dan akuntabel. Oleh karena itu, kepala 

sekolah memiliki posisi penting dalam menggerakan 

manajemen sekolah, agar sekolah dapat berjalan sesuai 

dengan tuntutan masyarakat dan mampu mengikuti 

perubahan zaman yang terus terjadi. Pentingnya 

kepemimpinan kepala sekolah perlu ditekankan, terutama 

dalam kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi pendidikan. Dalam konteks otonomi daerah dan 

desentralisasi pendidikan diperlukan  pemimpin-pemimpin 

yang mengerti dan memahami pendidikan secara utuh dan 

menyeluruh (Mulyasa, 2011: 24). Seorang kepala sekolah yang 

tidak memahami peranan yang diemban tentu dapat menjadi 

permasalahan yang berdampak pada turunnya kualitas 

sekolah yang dipimpin. Seorang kepala sekolah harus dapat 

memahami situasi yang ada di lingkungan agar dapat lebih 
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tepat dalam menetapkan suatu keputusan agar sejalan 

dengan peraturan yang berlaku. 

Pada kenyataannya yang terjadi saat ini tidak semua 

kepala sekolah mempunyai kinerja yang baik. Berdasarkan 

wawancara dengan pengawas sekolah SD di kecamatan 

Selomerto diketahui banyak kepala sekolah seharusnya belum 

layak ditunjuk menjadi kepala sekolah karena belum memiliki 

kompetensi dan rekam jejak atau prestasi yang membuat 

kepala sekolah tersebut bisa diangkat menjadi kepala sekolah. 

Ditambahkan lagi bahwa ada beberapa kepala sekolah yang 

diangkat karena melakukan lobi kepada petinggi-petinggi 

dinas atau bisa dikatakan ada unsur politik dibalik 

pengangkatan kepala sekolah. Padahal kepemimpinan kepala 

sekolah yang bagus dapat mendorong peningkatan mutu 

sekolah tersebut. Hal tersebut sejalan dengan apa yang 

diungkapkan dalam artikel Siswandari sebagai berikut: 

Dalam pemilihan kepala sekolah, standar yang ada seringkali 

diabaikan.Termasuk juga calon-calon kepala sekolah yang sudah 

disiapkan sesuai standar nasional, ternyata tidak dipilih menjadi 

kepala sekolah, karena terkait urusan politik 
pilkada.Kenyataannya, kompetensi kepala sekolah yang ada 

memprihatinkan.Padahal untuk kemajuan sekolah, butuh kepala 

sekolah yang kompetensinya di atas rata-rata.Kalau cuma rata-

rata, perbaikan di sekolah tidak terlalu signifikan, baik untuk 

guru maupun siswa (Kompas, 23 Juli 2012). 

 

Berdasarkan pemetaan kompetensi kepala sekolah di 31 

provinsi didapatkan, bahwa kompetensi sosial dan supervisi 

rendah. Kompetensi yang semestinya dimiliki setiap kepala 

sekolah umumnya masih di bawah batas minimal kelulusan. 

Kutipan dari artikel di atas menarik, mengingat kepala 

sekolah merupakan faktor penting dalam lembaga pendidikan. 
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Melalui yang dilakukan oleh Heck dalam Mulyasa (2011: 19) 

dapat diketahui bahwa prestasi akademik dapat diprediksi 

berdasarkan pengetahuan terhadap perilaku kepemimpinan 

kepala sekolah. Hal tersebut menunjukkan, bahwa kinerja 

kepala sekolah dalam mengelola sekolah belum memuaskan 

dan perlu di evaluasi. 

Kepala Sekolah sebagai seorang Leader seharusnya 

memiliki kompetensi atau kemampuan untuk membuat suatu 

kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan prestasi dari 

sekolah. Hal tersebut salah satunya diwujudkan melalui 

kebijakan untuk menciptakan budaya dan iklim sekolah yang 

kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.  

Sebagai seorang Leader, Kepala Sekolah seharusnya 

memiliki kemampuan dalam bidang pengelolaan sekolah. 

Untuk menjadi seorang Kepala Sekolah seorang guru perlu 

memenuhi kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah yang mencakup kompetensi 1). Kepribadian, 2). 

Manajerial, 3). Kewirausahaan, 4). Supervisi, 5). Sosial 

(Permendiknas No. 13 Tahun 2007). 

Dalam bidang manajerial, kepala sekolah seharusnya 

dapat mengelola sekolahnya dengan efektif dan efisien, agar 

seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara 

optimal sehingga tujuan sekolah dapat tercapai. Oleh karena 

itu, peran kepala sekolah menjadi sosok yang sangat penting, 

kepala sekolah dituntut mempunyai kompetensi sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah dan tentu 
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akan berdampak pada tercapainya program sekolah ataupun 

visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan. 

Menurut Sugeng (2012) kompetensi manajerial kepala 

sekolah adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh kepala 

sekolah sebagai manajer dalam melakukan fungsi manajemen 

melalui tahapan proses merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, dan mengawasi sumber daya sekolah dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugas kepala 

sekolah sebagai manajer akan berhasil, jika di dalam 

pengelolaan sumber daya manusia dan material dalam 

pendidikan di sekolah dapat dilaksanakan secara optimal. 

Sedangkan Yogaswara (2010), menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja 

mengajar guru. Sejalan dengan hal tersebut Karweti (2010), 

menyatakan bahwa kemampuan manajerial dan motivasi kerja 

kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja guru. Berbeda dengan penelitian Taswir (2014) tidak 

terdapat perubahan sikap guru-guru yang mengarah kepada 

perubahan yang lebih baik dari proses pembinaan yang 

dilakukan kepala sekolah dalam usaha meningkatkan kinerja 

guru. 

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa mengevaluasi 

kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja 

dari seseorang maupun lembaga. Menurut Rivai (2005: 19) 

evaluasi kinerja merupakan: (1) alat yang paling baik untuk 

menentukan apakah karyawan telah memberikan hasil kerja 
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yang memadai dan melaksanakan aktivitas kinerja sesuai 

dengan standar kinerja; (2) satu cara untuk penilaian kinerja 

dengan melakukan penilaian mengenai kekuatan dan 

kelemahan karyawan; dan (3) alat yang baik untuk 

menganalisis kinerja karyawan dan membuat rekomendasi 

perbaikan. Menurut Dharma (2008: 05-06), terdapat tiga 

komponen penilaian kinerja kepala sekolah yaitu: (1) penilaian 

input, merupakan kemampuan kompetensi yang dimiliki 

dalam melakukan pekerjaannya; (2) penilaian proses, 

merupakan penilaian terhadap prosedur pelaksanaan 

pekerjaan yang diihat dari tugas pokok dan tanggung 

jawabnya; (3) penilaian output, yaitu penilaian terhadap hasil 

kerja yang dicapai dari pelaksanaan tugas pokok dan 

tanggung jawabnya. 

Sejalan dengan paparan di atas kemudian muncul 

pertanyaan apakah kinerja Kepala Sekolah SD di Dabin III 

Kecamatan Selomerto sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

Apabila dilihat dari segi prestasi sekolah bahwa kinerja kepala 

sekolah di Dabin III Kecamatan Selomerto dapat dikatakan 

baik. Hal tersebut didasarkan pada wawancara dengan 

pengawas sekolah SD sebagai berikut: 

Kinerja kepala sekolah di Dabin III memang dari segi 

prestasi sekolah cukup baik, namun demikian kinerja dari segi 
aspek manajerialnya belum dilakukan secara maksimal 

(Sumber: Wawancara Pengawas SD, 31 Januari 2016). 
 

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, dapat 

dipahami bahwa secara umum memang kinerja kepala 

sekolah di Dabin III Kecamatan Selomerto, pada aspek 
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manajerial masih belum terlaksana dengan baik. Namun 

demikian bahwa, walaupun kinerja secara manajerial belum 

maksimal akan tetapi prestasi sekolah di kecamatan 

Selomerto dari Dabin III termasuk paling menonjol. Hal itu 

dapat dilihat berdasarkan rata-rata hasil ujian nasional tahun 

ajaran 2014/2015 yang menunjukkan ada perbedaan yang 

bisa dikatakan jauh hasil ujian nasionalnya. Berikut 

merupakan hasil ujian nasional SD di Dabin III Kecamatan 

Selomerto ditunjukan dengan Tabel 1.1. sebagai berikut:  

Tabel 1.1. 
Nilai Rata-rata Ujian Nasional TA 2014/2015 

Sekolah Dasar Dabin III Kecamatan Selomerto 

 

No Sekolah Rata-rata 

1 SD 1 Kalierang 71,60 

2 SD 2 Kalierang 76,46 

3 SD Gunungtawang 71,63 

4 SD Tumenggungan 67,43 

5 SD Ngadimulyo 74,33 

6 SD Wilayu 70,60 

7 SD Wonorejo 75,36 

8 SD Sidorejo 71,30 

9 SD Sinduagung 88,37 

10 SD Pakuncen 80,60 

  

Berdasarkan pada data Tabel 1.1. menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil ujian nasional dari 

masing-masing sekolah. Hal tersebut sudah barang tentu akan 

memiliki dampak terhadap penerimaan siswa baru. Kemudian 

dari prestasi sekolah juga hanya sedikit sekolah yang sering 

berprestasi di tingkat kecamatan. 

Minimnya prestasi yang dihasilkan oleh sekolah dasar di 

Dabin III, secara teoritis menjadi sebuah indikator bahwa 

sejauh ini kinerja yang dilakukan oleh Kepala Sekolah di 
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Dabin III masih belum maksimal. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan melalui data lima tahun terakhir tingkat 

partisipasi sekolah pada lomba yang pernah diikuti oleh 

masing-masing sekolah di Dabin III Kecamatan Selomerto 

melalui tabel 1.2. sebagai berikut: 

Tabel 1.2. 

Tingkat Partisipasi Sekolah Pada Ajang Perlombaan 

Tahun 2012-2016 

No Sekolah Tingkat Tahun 

1 SD 1 Kalierang Kabupaten  2014 

2 SD 2 Kalierang Kecamatan 2016 

3 SD Gunungtawang Kecamatan  2016 

4 SD Tumenggungan Kecamatan  2016 

5 SD Ngadimulyo Kecamatan  2016 

6 SD Wilayu Kecamatan  2016 

7 SD Wonorejo Kecamatan  2016 

8 SD Sidorejo Kecamatan  2016 

9 SD Sinduagung Provinsi  2013 

10 SD Pakuncen Kecamatan  2016 
Sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan Selomerto, 2016 
 

Berdasarkan data pada tabel 1.2 tentang tingkat 

partisipasi sekolah pada ajang perlombaan, dapat dijelaskan 

bahwa dari sepuluh (10) sekolah dasar di Dabin III Kecamatan 

Selomerto hanya terdapat dua sekolah yang mampu 

berprestasi sampai dengan tingkat kabupaten dan provinsi. 

Sementara itu delapan sekolah sisanya hanya mampu 

berpartisipasi pada tingkat kecamatan.  

Melalui fenomena tersebut memberikan sebuah gambaran 

bahwa belum adanya pembinaan yang dilakukan secara 

intensif dan serius oleh pihak sekolah dalam rangka 

mempersiapkan siswanya untuk mengikuti perlombaan 

kejenjang yang lebih tinggi. Ketidakintensifan dan keseriusan 

pihak sekolah dalam melakukan persiapan dan pembinaan 
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untuk mengikuti perlombaan, tentu juga dipengaruhi oleh 

faktor kebijakan dari Kepala Sekolahitu sendiri.  

Permasalahan mengenai kurang maksimalnya sekolah 

terhadap pembinaan siswanya dalam rangka peningkatan 

prestasi sekolah melalui ajang perlombaan.  Hal tersebut 

sudah barang tentu, memunculkan sebuah pertanyaan 

terhadap kinerja dari kepala sekolah. Melalui kondisi tersebut, 

dapat menimbulkan sebuah pemikiran bahwa diperlukan 

sebuah tindakan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah di 

Dabin III Kecamatan Selomerto.  

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk mendalami 

lebih lanjut mengenai kinerja kepala sekolah di Dabin III 

Kecamatan Selomerto, maka akan dilakukan penelitian 

terhadap Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah di Dabin III 

Kecamatan Selomerto pada Aspek Manajerial. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Evaluasi 

Kinerja Kepala Sekolah di Dabin III Kecamatan Selomerto 

dalam Aspek Manajeria? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah 

di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk “Mengevaluasi 

Kinerja Kepala Sekolah di Dabin III Kecamatan Selomerto 

dalam Aspek Manajerial”. 
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1.4.   Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah ilmu di bidang manajemen pendidikan. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran secara objektif bagaimana kinerja kepala 

sekolah di Dabin III Kecamatan Selomerto Kabupaten 

Wonosobo. 

b. Bahan masukan bagi kepala sekolah, pengawas, 

maupun pengambil keputusan lainnya untuk 

meningkatkan kinerja kepala sekolah dan mutu 

sekolah. 

c. Bagi peneliti semoga penelitian ini dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang kepala sekolah 

dan juga penelitian ini dapat menjadi bahan kajian 

penelitian selanjutnya. 

 


