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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Pencapaian tujuan pendidikan mengharuskan adanya manajemen 

Pendidikan yang mampu mewujudkan layanan organisasi pendidikan yang sesuai 

dengan tujuan Pendidikan nasional secara efektif dan efisien. Organisasi 

Pendidikan sebagai sebuah entitas yang menyelenggarakan dan mengelola 

Pendidikan memiliki kekhasan manajemen sesuai dengan jenis organisasi dan 

Pendidikan yang dilaksanakan. Pendidikan di sekolah merupakan bentuk layanan 

Pendidikan pada organisasi formal memiliki pola yang has dalam manajemen 

sekolah. Hal ini karena karakteristik Pendidikan dan organisasi sekolah juga 

memiliki karakter yang has yang berbeda dengan Pendidikan yang 

diselenggarakan oleh organisasi dan Pendidikan non formal seperti 

penyelenggaraan kursus. Demikian halnya dengan masalah yang dihadapi oleh 

masing-masing jenis organisasi akan memiliki kekhasan dan cara penanganan. 

Dalam konteks pencapaian tujuan Pendidikan di sekolah, sekolah akan 

dihadapkan pada berbagai masalah dan manajemen sekolah akan merespon secara 

khas permasalahan tersebut. 

Permasalahan dalam manajemen sekolah seringkali menjadikan pengelola 

sekolah tidak mampu memberikan layanan Pendidikan yang berkualitas, 

khususnya dalam memberikan layanan Pendidikan kepada peserta didik. Hal ini 

ditandai dengan sering munculnya keluhan dari peserta didik, guru, orang tua, 

pemerintah, dan masyarakat umum mengenai proses dan hasil Pendidikan yang 

belum sesuai dengan harapan bersama maupun masing-masing. Kondisi ini 
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bukanlah suatu asumsi, tetapi sebuah kenyataan yang dapat dilihat faktanya pada 

data capaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) berikut ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Capaian 8 SNP pada Tingkat Nasional Tahun 2016-2017 

Sumber: Diolah dari data mutu pada website http://pmp.dikdasmen.kemdi

kbud.go.id/raporng 

Apabila kita melihat data-data di atas, khususnya data Capaian Standar 

Pengelolaan secara nasional pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan suatu 

masalah besar, yaitu standar pengelolaan Pendidikan yang dilakukan oleh 

sekolah-sekolah secara nasional belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh 

Pemerintah. Sekolah-sekolah yang memenuhi standar ditandai dengan pencapaian 

skor 7. Adapun pencapaian “Standar Pengelolaan” secara nasional baru mencapai 

4,17 pada tahun 2016 dan 5,21 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan perlunya 

pemecahan masalah manajemen sekolah secara sistematis, sistematik, dan 

berkelanjutan, mengingat pemenuhan 8 (delapan) SNP sudah dilakukan sejak 

tahun 2006 sampai 2018 atau kurang lebih selama 12 tahun, sejak 

http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/raporng
http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/raporng
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diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan.  

Pada level satuan pendidikan (sekolah), masalah pemenuhan standar 

pengelolaan ini masih menjadi kebingungan bagi banyak kepala sekolah 

dikarenakan banyak kepala sekolah tidak dapat memahami manajemen sekolah 

yang sehat atau tidak sehat. Sementara ini, tidak tersedia atau bahkan tidak ada 

alat yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan atau keburukan 

manajemen sekolah. Karena ketidaktahuannya, para kepala sekolah pada akhirnya 

melakukan proses manajemen sesuai dengan pengalaman yang pernah ia lalui 

ketika menjadi guru pada sekolah-sekolah sebelumnya. Ketika pengalaman di 

sekolah sebelumnya bersesuaian dengan situasi dan kondisi yang dihadapi serta 

berada dalam kondisi berhasil akan sangat memungkinkan kepala sekolah dapat 

melakukan praktik yang sama walaupun dengan tantangan: 1) situasi sekolah yang 

dipimpin saat ini memiliki dinamika perubahan yang tinggi, 2) karakteristik 

peserta didik yang senang berkembang (generasi milenial), 3) tuntutan masyarakat 

dan kebijakan yang terus berubah, dan 4) berbagai kondisi lainnya yang 

menunjukkan dinamis. Artinya, pengalaman kepala sekolah menjadi tidak cukup 

untuk dapat memenuhi kebutuhan dirinya dalam mengelola dan memimpin 

sekolah dengan baik. 

Mengingat hal tersebut di atas, diperlukan adanya suatu alat/instrumen 

terstandar yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur tingkat kesehatan 

manajemen sekolah. Pada tahun 2018, pengkajian mengenai bagaimana kesehatan 

manajemen sekolah telah dilaksanakan dan telah menghasilkan pengetahuan baru 

mengenai “Patologi Manajemen Sekolah” (Triatna, Rosalin, Hartini, 2019, Hlm. 
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i). Hasil penelitian tersebut membutuhkan tindaklanjut untuk membuat dan 

mengembangkan alat/instrumen untuk mengetahui kesehatan manajemen sekolah 

yang dirinci menjadi 7 bidang, yaitu (1) kesehatan perencanaan sekolah, (2) 

kesehatan penganggaran sekolah, (3) kesehatan pengorganisasian sumber daya 

sekolah, (4) kesehatan implementasi program sekolah, (5) kesehatan 

kepemimpinan sekolah, (6) kesehatan supervisi sekolah, (7) dan kesehatan 

evaluasi program sekolah.  

Pentingnya merealisasikan penelitian ini akan dapat diketahui apabila 

dihubungkan dengan sasaran strategis Universitas Pendidikan Indonesia, 

sebagaimana tertuang dalam Renstra UPI 2016-2020, khususnya pada halaman 72 

dan 73, yaitu: Terselenggaranya riset yang berorientasi pada produk unggulan 

dalam berbagai bidang ilmu, produk kebijakan, pengelolaan, dan penyelenggaraan 

pendidikan, serta penyelesaian isu-isu nasional dan internasional. Selain itu, ke 

depan, semua lulusan Departemen Administrasi Pendidikan FIP UPI, perlu untuk 

menguasai bagaimana memahami kesehatan manajemen satuan pendidikan, 

bagaimana mendeteksinya, dan bagaimana melakukan rekomendasi serta 

melaksanakan penyehatan satuan pendidikan. Oleh karena itu penelitian ini dinilai 

perlu untuk menghasilkan instrumen diagnosis kesehatan manajemen sekolah 

yang terstandar sebagai knowledge capital UPI yang akan menjadi income 

generating secara kelembagaan. Disamping itu para pengelola dan penyelenggara 

sekolah sangat memerlukan instrumen terstandar untuk mendiagnosis kesehatan 

manajemen sekolah dan bagaimana menindaklanjutinya.  

Penelitian ini merupakan salah satu tindaklanjut dari penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Triatna, Rosalin, dan Hartini (2018), khususnya pada tema 
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kesehatan kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah merupakan salah satu 

faktor yang sangat berperan dalam keberhasilan organisasi mencapai tujuan 

Pendidikan di sekolah. Baik buruknya organisasi Pendidikan sering kali dikaitkan 

dengan baik tidaknya kepemimpinan yang ada di organisasi tersebut. Hal ini 

sebagaimana hasil berbagai riset yang telah membuktikan bahwa faktor pemimpin 

memegang peranan penting dalam efektivitas dan pengembangan organisasi. 

(Muhaimin, 2011, hlm. 29) 

Kepala sekolah sebagai guru yang ditugaskan untuk memimpin organisasi 

sekolah, bertanggungjawab atas berhasil atau tidaknya sekolah.  Hal ini 

menunjukkan besarnya peran kepemimpinan dalam keberhasilan organisasi. 

Karakter dan perilaku kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor penting 

dalam kerangka peningkatan kualitas dan kemajuan sekolah yang dipimpinnya.  

Kepemimpinan merupakan salah satu tugas pokok kepala sekolah 

sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, 

Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang menyatakan bahwa rincian tugas 

kepala sekolah pada tugas manajerial yang pertama, poin d adalah melaksanakan 

kepemimpinan sekolah. Dalam konteks kepala sekolah sebagai seorang manajer 

yang harus mencapai tujuan Pendidikan sekolah secara efektif dan efisien, Rohiat 

(2009, hlm. 14) manyatakan: 

Pengelolaan tersebut dilakukan untuk mendayagunakan sumberdaya yang 

dimiliki secara terintegritasi dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan 

sekolah/organisasi. Pengelolaan dilakukan oleh kepala sekolah dengan 

kewenangannya sebagai manajer sekolah melalui komando-komando atau 
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keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dengan mengarahkan 

sumberdaya untuk mencapai tujuan. 

Disamping kepala sekolah terus melakukan upaya pencapaian tujuan 

pendidikan melalui sinergi peran semua pihak, tentunya kepala sekolah juga 

menghadapi kendala atau masalah kepemimpianan. Banyak upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai upaya tetapi 

belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan banyak kegagalan 

dalam implementasinya di lapangan.  

Sebagaimana yang dikatakan Kepala Sekolah SMA Laboratorium 

Percontohan UPI, 2019 yaitu seorang pemimpin itu strategis dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. Sehingga posisi yang strategis itu harus dimanfaatkan secara 

efisien agar tujuan satuan pendidikan, visi dan misi tercapai serta mutu meningkat 

terus menerus. Di lembaga apapun posisi pemimpin itu sangat menentukan, maka 

pemimpin harus mempunyai visi yang bagus. 

Peran kepala sekolah seharusnya menstimulasi munculnya keinginan 

untuk membangun sekolah yang mereka pimpin menjadi sekolah yang berhasil. 

Namun kepala sekolah belum tentu mampu untuk mewujudkannya dikarenakan 

berbagai hal, baik internal maupun eksternal. Dalam hal ini, semua pihak sesuai 

dengan perannya masing-masing diharapkan memiliki kontribusi dalam 

meningkatkan keberperanan kepala sekolah dalam memimpin sekolah. Selain itu, 

setiap kepala sekolah, orang yang dipimpin oleh kepala sekolah, dan atasan yang 

membina kepala sekolah seharusnya memiliki pengetahuan mengenai bagaimana 

kondisi kesehatan kepemimpinan kepala sekolah. Pengetahuan ini harus 

didasarkan pada hasil diagnosis kondisi sekolah, bukan suatu sentiment pribadi 
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atau kelompok terhadap kepala sekolah. Untuk menjembatani hal ini, diperlukan 

suatu instrument/alat untuk mengetahui kesehatan kepemimpinan sekolah dalam 

melaksanakan perannya sebagai pemimpin sekolah.   

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Diagnosis Kesehatan Kepemimpinan di Sekolah Laboratorim 

Percontohan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apa saja dimensi dan indikator kesehatan kepemimpinan sekolah? 

2. Instrumen seperti apakah yang digunakan untuk mendiagnosis 

kesehatan kepemimpinan sekolah? 

3. Bagaimana penggunaan instrumen diagnosis kesehatan kepemimpinan 

sekolah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Agar peneliti mempunyai arah dan tujuan yang jelas yang dilakukan oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian maka tujuan penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui dimensi dan indikator kesehatan kepemimpinan sekolah; 

2. Mengetahui instrumen yang digunakan untuk mendiagnosis kesehatan 

kepemimpinan sekolah; 

3. Mengetahui uji kegunaan instrumen untuk mendiagnosis kesehatan 

kepemimpinan sekolah.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari 

segi teoritis maupun praktis di lapangan. 

1. Manfaat dari Segi Teoretis  

Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat dan diharapkan dapat 

mengisi kekosongan dalam mengembangkan ilmu Patologi Organisasi 

Pendidikan, khususnya dalam menyediakan instumen diagnosis kesehatan 

kepemimpinan sekolah. 

2. Manfaat dari Segi Praktis  

Secara praktis, penelitian ini dilaksanakan (instrumen) digunakan sebagai 

alat dan bahan dalam mendiagnosis kepemimpinan sekolah, secara 

rincinya, dipaparkan sebagai berikut:  

a. Bagi Peneliti, penelitian ini dilaksanakan untuk menambah 

wawasan, pengalaman, daya analitis serta penerapan ilmu 

administrasi pendidikan dalam memecahkan masalah manajemen 

sekolah, khususnya mengenai kepemimpinan sekolah. 

b. Bagi Sekolah, diharapkan instrumen kepemimpinan sekolah dapat 

digunakan dalam mengukur kesehatan kepemimpinan sekolah, 

sehingga tidak terjadi kebingungan dalam melihat serta mengukur 

bagaimana kepemimpinan sekolah ini sudah baik atau belum (sehat 

atau sakit). 

c. Bagi Program Studi Administrasi Pendidikan, hasil dari penelitian 

ini diharapkan akan menambah dan memberikan kontribusi 

keilmuan serta mengisi kekosongan dalam membuat instrumen 
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kesehatan kepemimpinan sekolah, sehingga nantinya dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih lanjut. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang isi skripsi ini, 

penulis sajikan uraian dari sistematika skripsi sebagai berikut: 

1. BAB I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi skripsi. 

2. BAB II Kajian Pustaka, berisi konsep-konsep dan teori-teori yang melandasi 

penelitian, diperoleh dari buku dan sumber-sumber lain yang mendukung. 

Konsep-konsep dan teori-teori dalam penelitian ini yaitu mengenai konsep 

manajemen sekolah dan konsep kesehatan kepemimpinan sekolah.  

3. BAB III Metode Penelitian, berisi penjabaran yang rinci mengenai metode 

penelitian serta komponen-komponen penelitiannya. Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan metode research and development. 

4. BAB IV Temuan dan Pembahasan, memuat pengolahan atau analisis data 

beserta pembahasan atau analisis hasil temuan di lapangan dengan pemaparan 

dan pembahasan data yang disajikan. 

5. BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, yang menyajikan penafsiran 

dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus 

mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian 

tersebut. 

 


