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1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejarah perjalanan bangsa-bangsa dunia telah  membuktikan bahwa 
kejayaan sebuah bangsa bukan terletak kepada kekayaan sumber alam yang 
dimiliki, tetapi lebih  kepada bagaimana sebuah negara mengembangkan 
kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya untuk  dapat 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.  Sebagaimana disampaikan oleh 
mantan Presiden Indonesia, B.J Habibie (1998):  

“The basis of any modern economy is in their capability of using their 
renewable human resources. The best renewable human resources are 
those human resources which are in a position to contribute to a product 
which uses a mixture of science and high-tech”.  

Tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebuah 
bangsa berbanding lurus dengan tingkat layanan pendidikannya. Semakin bermutu 
layanan pendidikan yang diberikan akan memberikan peluang lebih besar bangsa 
tersebut dalam menguasai perkembangan IPTEK. Beberapa negara yang secara 
konsisten memberikan perhatian yang serius terhadap peningkatan mutu 
pendidikannya seperti Korea Selatan, Taiwan dan Malaysia telah terbukti 
memiliki tingkat kemujuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk 
bidang ekonomi, dibandingkan dengan negara lainnya (Mulyasa 2006:10) 

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pencapaian kualitas SDM sebuah 
negara adalah hasil dari pemberian layanan pendidikan yang dilaksanakan secara 
sistimatis dan berkesinambungan (Mulyasa, 2006:11). Undang-Undang No 20 
tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional, pada konsiderasi huruf C, 
menyatakan bahwa  “sistim pendidikan nasional harus mampu menghadapi 
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global 
sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan 
berkesinambungan”.  

Peningkatan mutu SDM berarti meningkatkan pendidikan dari aspek 
kuantitas maupun kualitas (Renstra Pendidikan Nasional 2004-2009). Aspek 
kuantitas menekankan perluasan akses pendidikan agar masyarakat lebih dapat 
menjangkau layanan pendidikan yang diukur dari seberapa besar akses 
masyarakat terhadap pendidikan. Sedangkan aspek kualitas lebih menekankan  
pada mutu  pendidikan yang diukur dari sejauhmana satuan pendidikan mampu 
menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam 
melangsungkan kehidupannya atau kebutuhan masyarakat pada zamannya 
(Suryadi dan Budimansyah,  2009:72).  Untuk peningkatan kualitas lulusan inilah 
maka seluruh upaya kebijakan pembangunan pendidikan nasional ditujukan.  

Peningkatan mutu pendidikan merupakan permasalahan yang amat komplek 
karena mencakup berbagai aspek mulai dari aspek kebijakan, anggaran, guru, 
kurikulum, sarana dan prasarana serta para pemangku kepentingan pendidikan 
seperti kepala sekolah, guru, siswa dan masyarakat. Karena cakupan 
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permasalahan yang begitu luas maka mutu pendidikan sebuah negara pada 
dasarnya merupakan produk kolektif  dari seluruh pemangku kepentingan utama 
pendidikan mulai dari para penentu kebijakan baik pada tingkat pusat maupun 
pada tingkat daerah (kabupaten/kota), sampai kepada tingkat sekolah sebagai 
ujung tombak pendidikan yang  mencakup  kepala sekolah selaku unsur pimpinan, 
guru selaku tenaga pendidik,  siswa selaku peserta didik, serta karyawan selaku 
unsur pendukung (Zamroni 2007:7). Sebagai pemimpin  organisasi sekolah, peran 
kepala sekolah amat sentral terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar di 
sekolah. Sebagai pemimpinan sekaligus ’manajer’ organisasi sekolah, kepala 
sekolah memiliki otoritas tertinggi dan strategis dalam menerjemahkan semua 
kebijakan pada tingkat sekolah mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, 
sampai pada operasional yang  melibatkan seluruh warga sekolah.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2007, tentang Standar 
Kepala Sekolah, menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi kepala sekolah 
adalah mengelola dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan bagi seluruh 
peserta didik di sekolah. Dalam peraturan tersebut juga ditetapkan 5 aspek standar 
kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yaitu: Kepribadian; 
Manajerial; Kewirausahaan; Supervisi dan Sosial. Dalam proses pelayanan 
pendidikan pada tingkat sekolah terlibat semua unsur sekolah seperti guru, siswa, 
tenaga administrasi, pustakawan sekolah termasuk pengawas sekolah dan unsur 
birokrasi sekolah dalam hal ini dinas pendidikan. Di sinilah fungsi kepala sekolah 
selaku pemimpin organisasi sekolah dalam mencapai kinerja pendidikan sekolah 
menjadi amat menentukan.  Sebagaimana dikemukankan oleh Drucker (1988:84), 
bahwa kinerja sebuah organisasi amat ditentukan oleh kinerja pemimpin 
organisasi tersebut. Senada dengan yang dikemukakan oleh Drucker tersebut, 
Zamroni (2007:11) menyatakan bahwa dalam konteks organisasi sekolah kinerja 
seorang kepala sekolah akan sangat menentukan  kinerja organisasi sekolah yang 
dipimpinnya.  Zamroni (2007:12) juga menyatakan bahwa tingkat kompetensi 
kepala sekolah berbanding lurus dengan tingkat kinerja sekolah yang bermuara 
pada tingkat capaian mutu pendidikan. Dengan demikian, capaian mutu 
pendidikan pada tingkat sekolah boleh jadi merupakan refleksi dari tingkat 
kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah.  

Hasil uji kompetensi kepala sekolah yang dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2008 
menunjukkan bahwa 70% kepala sekolah di Indonesia belum memiliki 
kompetensi yang cukup memadai. Uji kompetensi tersebut dilakukan terhadap 4 
ribu orang dari sekitar 250 ribu kepala sekolah SD dan SMP yang ada di 
Indonesia. Dari hasil uji kompetensi kepala sekolah ditemukan bahwa hampir 
semua kepala sekolah mempunyai kelemahan di bidang kompetensi supervisi dan 
kompetensi manajerial (Laporan tahunan Ditjen PMPTK, 2008). Masih rendahnya 
rata-rata tingkat kompetensi kepala sekolah di Indonesia menjadi indikasi bahwa 
kinerja kepala sekolah di Indonesia belum cukup baik. kemungkinan disebabkan 
oleh berbagai sistem pengkaderan calon kepala sekolah, pemilihan calon kepala 
ekolah, pelatihan serta pembinaan yang selama ini dilaksanakan oleh instansi 
terkait belum benar. Rendahnya kinerja kepala sekolah karena kompetensi yang 
dimiliki masih kurang memadai tentu akan berpengaruh terhadap upaya 
peningkatan mutu pendidikan nasional. 
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Dalam rangka peningkatan mutu sekolah serta perluasan akses pendidikan 
nasional, Kemendikbud telah mengembangkan sebuah pendekatan yang 
komprehensif  terutama guna mendukung program wajib belajar 9 tahun. 
Pendekatan komprehensif ini adalah dikembangkannya standar nasional 
pendidikan dan diberlakukannya otonomi yang cukup luas pada tingkat satuan 
pendidikan. Beberapa kebijakan yang terkait dengan itu antara lain telah 
diterbitkan PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang 
mengamanahkan dibentuknya Badan Standar Nasional Pendidikan dengan tugas 
utama mengembangkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan (SNP) yang 
mencakup  standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar proses, 
standar pengelolaan, dan standar biaya. Delapan standar ini menjadi acuan dalam 
penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan dalam konteks otonomi satuan 
pendidikan (Renstra Depdiknas tahun 2005: 29). Dalam konteks penjaminan mutu 
inilah kebijakan tentang kurikulum diberlakukan, termasuk menyelenggarakan 
ujian nasional di semua jenjang pendidikan guna melakukan mengukuran hasil 
prestasi belajar siswa. Kurikulum dikembangkan sendiri oleh masing-masing 
satuan pendidikan, yang secara populer disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). Satuan pendidikan memiliki keleluasan untuk 
mengembangkan KTSPnya sendiri sesuai ciri satuan pendidikan dan karakteristik 
lingkungannya masing-masing, sepanjang KTSP itu memenuhi standar isi dan 
standar kompetensi lulusan.  

 
Terkait dengan pembiayaan massal pendidikan, Pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakan berupa bantuan biaya operasional sekolah (BOS) yang 
ditujukan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. 
Program yang dimulai semenjak tahun 2005, telah berperan secara signifikan 
dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Mulai tahun 2009 
pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program 
BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan mutu pendidikan.	   Sasaran 
program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan 
Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh 
masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.  Besaran 
biaya satuan BOS telah ditingkatkan secara bertahap dan diberikan kepada 
sekolah yang dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan untuk siswa 
SD/SDLB sebesar Rp 580.000,- (persiswa pertahun), sedangkan untuk 
SMP/SMPLB/SMPT	  Rp 710.000,- 

Semenjak diterapkannya era desentralisasi pendidikan, kewenangan 
pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup seluruh aspek 
penyelenggaraan pendidikan pada tingkat wajib belajar (SD dan SMP) seperti 
penyediaan sarana dan prasarana, guru termasuk penentuan jabatan kepala sekolah 
berada di tangan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota. Terkait 
dengan pengangkatan kepala sekolah sering kali dilakukan tidak semata-mata 
berada pada ranah pendidikan, namun telah meluas ke ranah yang jauh dari 
kepentingan pendidikan. Demikian pula aspek pembinaan kepada kepala sekolah 
yang sistimatis dari pihak Dinas Pendidikan dirasakan masih amat kurang.  
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Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan selaku kepala 
sekolah, dan karena itu kepala sekolah adalah sebuah jabatan profesional yang 
merupakan jalur karier bagi seorang guru. Oleh sebab itu sistem pengkaderan, 
pencalonan, pelatihan sampai pada rekruitmen untuk mencapai jabatan kepala 
sekolah harus dilakukan secara sistimatis, terbuka dan berdasarkan standar 
kompetensi yang dipersyaratkan. Kinerja kepala sekolah adalah hasil kerja yang 
dicapai oleh seorang kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan 
tanggungjawabnya dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya, yang sekaligus 
merupakan refleksi dari tingkat kompetensi yang dimilikinya (Dharma 2009:12).  
Kinerja kepala sekolah ditunjukkan dengan hasil kerja dalam bentuk konkrit yang 
dapat diamati dan diukur baik secara kualitas maupun kuantitas. kinerja kepala 
sekolah dapat diukur dari 3 aspek. Pertama, perilaku dalam melaksanakan tugas, 
yakni perilaku kepala sekolah pada saat melaksanakan fungsi-fungsi manajerial 
yang merupakan refleksi dari kompetensi manajerialnya.  Kedua, cara 
melaksanakan tugas dalam mencapai hasil yang tercermin dalam komitmen 
kepala sekolah terhadap organisasi yang dipimpinnya yaitu sebagai refleksi dari 
kompetensi kepribadian dan sosial. Ketiga, hasil dari pekerjaan yang tercermin 
dalam perubahan kinerja sekolah yang pada dasarnya merupakan sebuah proses 
masukan-luaran (input-output), yang berujung kepada sejauhmana tingkatan mutu 
lulusan yang dapat dicapai oleh sekolah (Sudradjat 2010:4). Atas dasar itu,  
Suderadjat mengemukakan bahwa dalam penilaian kinerja kepala sekolah terdapat 
3 aspek yaitu:  Pertama, penilaian masukan (input), yang berorientasi kepada 
penilaian karakteristik individu yang berupa komitmen kepala sekolah terhadap 
tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya, yang pada dasarnya merupakan 
refleksi dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial kepala sekolah.  
Kedua, penilaian proses, yaitu penilaian terhadap prosedur pelaksanaan kerja, 
yang lebih berorientasi kepada perilaku kepala sekolah dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi dan tanggung jawabnya yakni melaksanakan fungsi manajerial 
dan fungsi supervisi.  Ketiga, penilaian luaran (output), yaitu penilaian terhadap 
hasil kerja yang telah dicapai, yang lebih berorientasi kepada luaran (output) 
dilihat dari perubahan kinerja sekolah terutama kinerja guru dan staf sekolah.   

Seiring dengan konsep otonomi pendidikan dan  ketika masyarakat mulai 
sadar akan pentingnya layanan pendidikan yang bermutu, kepala sekolah dituntut 
untuk lebih mampu malaksanakan manajemen sekolah yang profesional melalui 
penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu paradigma 
pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi kepada tingkat satuan pendidikan 
dengan maksud agar sekolah dapat secara leluasa mengelola berbagai sumber 
daya yang tersedia sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dan secara mandiri 
mampu menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan  
mempertanggunjawabkan kepada pemangku kepentingan sekolah (Mulyasa, 
2006:33). Sergiovani (2001:26) menyatakan bahwa dalam implementasi MBS 
aspek kepemimpinan kepala sekolah dituntut untuk mampu menggunakan 
pendekatan budaya sekolah (school culture approach). Ada beberapa alasan yang 
dikemukakan oleh Sergiovani mengapa budaya sekolah menjadi penting untuk 
dikembangkan di satuan organisasi pendidikan yaitu: Pendekatan budaya lebih 
menitikberatkan faktor manusia di atas faktor lainnya; Pendekatan budaya 
menekankan peran nilai dan keyakinan dalam diri peserta didik karena akan 
mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku peserta didik;  dan pendekatan 
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budaya memberikan penghormatan dan penerimaan terhadap perbedaan-
perbedaan yang ada di lingkungan sekolah. 

Budaya organisasi yang semula hanya dikenal di kalangan organisasi bisnis, 
saat ini sudah berkembang menjadi kebutuhan baik organisasi pemerintah, 
organisasi politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Para ahli bahkan 
mengingatkan bahwa perubahan tidak mungkin akan terjadi tanpa adanya 
perubahan budayanya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang 
memiliki budaya kuat akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
keberhasilan organisasi (Wibowo 2010:10) 

Organisasi sekolah yang beranggotakan kepala sekolah, guru, siswa dan 
karyawan tentu memiliki nilai-nilai dasar, norma serta aturan yang dianut bersama 
dan menjadi kesepakatan bersama dan dipakai  sebagai landasan serta acuan  
dalam bersikap, berperilaku, serta pola tindak bagi seluruh warga sekolah dalam 
mencapai tujuan organisasi sekolah. Menurut Stolp (1994:53) di sinilah 
pentingnya menciptakan budaya organisasi sekolah yang kondusif karena akan 
berkorelasi dengan peningkatan kinerja sekolah dengan peningkatan motivasi dan 
prestasi belajar siswa serta kepuasan kerja dan produktivitas guru. Sejalan dengan 
itu, beberapa ahli juga menyampaikan pendapat yang senada akan pentingnya 
pengembangan budaya organisasi seperti disampaikan oleh Kinicki et al 
(2008:146), bahwa dalam budaya organisasi akan terjadi sosialisasi nilai-nilai 
yang menginternalisasi dan menjiwai orang per orang di dalam organisasi dan 
menjadi acuan seluruh anggota yang mampu mendorong organisasi dalam 
mencapai tujuan bersama. Sejalan dengan pendapat tersebut, Robbins (1996:323) 
mengatakan bahwa budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap 
perilaku dan efektifitas kinerja organisasi.  

Dengan demikian, ketika budaya organisasi sekolah mampu mendorong 
terciptanya budaya akademik yang baik maka akan sangat membantu kepala 
sekolah dalam membangun kinerja manajerialnya sehingga dapat dengan mudah 
menuntun dan mengarahkan warga sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan di 
sekolah.  Budaya organisasi sekolah yang kondusif  juga dapat mendorong semua 
warga sekolah secara leluasa dan tulus dalam bersikap dan berperilaku dalam 
mengekspresikan aspirasi individualnya dalam bentuk keterlibatan, konsistensi, 
dan adaptabilitas, sehingga memungkinkan semua warga sekolah  dapat 
beraktivitas secara optimal untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi 
sekolah (Sumardjoko 2012:7).  Dengan demikian dapat dikemukakan sebuah 
preposisi yaitu bahwa terdapat korelasi antara budaya organisasi sekolah dengan 
kinerja kepala sekolah. 

Sekolah adalah sebuah organisasi, sebagaimana layaknya organisasi 
lainnya, yang menempatkan pemimpin menjadi faktor penentu dalam mencapai 
tujuan organisasi. Pemimpin adalah orang yang memimpin organisasi tersebut, 
pimpinan adalah jabatan seseorang dalam organisasi dan kepemimpinan ialah 
proses memimpin sebuah organisasi. Menurut Wibowo (2010:312), peranan 
pemimpin sangat menentukan terutama apabila diperlukan perubahan budaya 
organisasi. Oleh sebab itu pemimpin dituntut untuk menjadi pembelajar budaya 
organisasi, memiliki kemampuan mengelola budaya organisasi dengan tingkat 
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pertumbuhan organisasi dan strategi yang dikembangkan dalam mencapai tujuan 
organisasi.  

Kepala sekolah adalah pimpinan dalam organisasi sekolah yang memiliki 
peran ganda  yaitu pemimpin sekaligus manajer. Selaku pemimpin kepala sekolah 
diharapkan mampu mengarahkan, membimbing dan bahkan mempengaruhi semua 
warga sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik, 
sedangkan selaku manajer kepala sekolah dituntut untuk mampu memanfatkan, 
mengelola dan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai 
tujuan organisasi sekolah. Dari  penjelasan tadi dapat dikemukakan preposisi yaitu 
bahwa kemampuan kepemimpinan atau kompetensi kepala sekolah akan 
berpengaruh terhadap kinerja kepala sekolah dalam mencapai tujuan sekolah. 

Seorang kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya juga harus memiliki 
motivasi kerja yang tinggi, karena motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap 
kinerja kepala sekolah. Sebagai dorongan untuk melakukan pekerjaan dengan baik 
dan intensitas yang tinggi, motivasi kerja sangat diperlukan oleh kepala sekolah 
dalam membangun kinerjanya. Tanpa motivasi kerja yang kuat, kepala sekolah 
akan kehilangan semangat dan daya vital untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
kepala sekolah. Oleh karena itu, dalam perspektif kepemimpinan kepala sekolah, 
motivasi kerja merupakan condio sine qua non (persyaratan mutlak) yang mesti 
ada. Dengan kata lain, tanpa motivasi kerja yang tinggi,  tidak akan muncul 
kinerja yang memadai. Ini berarti motivasi kerja merupakan anteseden bagi 
kinerja kepala sekolah. Kinichi, et al (2001:521) menyatakan bahwa motivasi 
kerja dapat mendorong komitmen organisasi pemimpim organisasi dalam hal ini 
kepala sekolah melalui dorongan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif terhadap 
berbagai kegiatan sekolah. Ketika motivasi kerja dapat membangkitkan komitmen 
organisasi hal ini berarti bahwa motivasi kerja bukan sekedar mempengaruhi 
kinerja pemimpin organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap 
komitmen pemimpin kepada organisasi. Dengan demikian dapat dikemukakan 
preposisi yaitu bahwa motivasi kerja kepala sekolah akan berpengaruh terhadap 
kinerja kepala sekolah sekaligus juga berpengaruh terhadap komitmen kepala 
sekolah terhadap organisasi sekolah.   

Selaku pemimpin, kepala sekolah harus berupaya terlibat secara intensif 
serta berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan sekolah, dalam kondisi seperti itu 
seorang kepala sekolah yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan 
tetap ingin berada dalam organisasi sekolah, dan itulah yang mendorong seorang 
kepala sekolah  berupaya memberikan good will bagi terbangunnya kinerja 
sekolah yang tinggi melalui perwujudan komitmen organisasi. Dengan penjelasan 
ini dapat ditarik kesimpulan bahwa komitmen organisasi akan berpengaruh 
terhadap kinerja kepala sekolah. 

Menurut Sudradjat (2010:4) kinerja kepala sekolah dapat diukur dari 3 
aspek yakni komitmen terhadap tugas,  pelaksanaan tugas, dan  hasil kerja. 
Komitmen terhadap tugas sebagai aktualisasi dari kompetensi kepribadian dan 
kompetensi sosial kepala sekolah dan pelaksanaan tugas sebagai aktualiasi dari 
kompetensi manajerial, kompetensi supervisi dan kompetensi kewirausahaan yang 
dimiliki kepala sekolah, sedangkan hasil kerja merupakan dampak dari 
pelaksanaan tugas pokok kepala sekolah sebagai refleksi dari semua dimensi 
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kompetensi kepala sekolah. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud 
dengan kinerja kepala sekolah adalah hasil kerja yang dicapai kepala sekolah 
dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya dalam 
mengelola sekolah yang dipimpinnya.  

Dalam konteks pengembangan peningkatan mutu pendidikan sekolah, 
penulis berpandangan bahwa aspek-aspek sebagai mana diuraikan diatas yaitu 
budaya oganisasi, kepemimpinan, motivasi kerja serta komitmen organisasi 
berpengaruh terhadap kinerja kepala sekolah. Oleh sebab itu apabila aspek-aspek 
tersebut diberikan penekanan prioritas kebijakan secara lebih terencana dan 
sistimatis oleh pemerintah dalam hal ini jajaran dilingkungan Kementerian 
Pendidikan Dan Kebudayaan diharapkan akan dapat mendorong  peningkatan 
mutu  pendidikan  di sekolah.  

Namun demikian, dalam konteks peningkatan mutu pendidikan sekolah, 
aspek-aspek tersebut masih belum mendapat perhatian secara sistimatis. Atas 
dasar pemikiran diatas, disertasi  ini  mencoba meneliti  pengaruh  budaya 
organisasi sekolah, kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja kepala 
sekolah terhadap  komitmen organisasi kepala sekolah dan kinerja kepala sekolah. 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan fakta empirik bahwa aspek-
aspek yang dikemukakan tersebut secara nyata berpengaruh terhadap kinerja 
kepala sekolah yang pada gilirannya tentu dapat mendorong upaya peningkatan 
mutu pendidikan sekolah. 

Dengan pertimbangan aksesibilitas, mobilitas dan efektifitas penelitian ini 
akan  mengambil  studi kasus dengan lokus penelitian Sekolah Dasar Negeri di 
wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut:  
1. Apakah budaya organisasi sekolah berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi kepala sekolah. 
2. Apakah budaya organisasi sekolah berpengaruh terhadap kinerja kepala 

sekolah 
3. Apakah kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi kepala sekolah. 
4. Apakah kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja kepala 

sekolah. 
5. Apakah motivasi kerja kepala sekolah berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi kepala sekolah. 
6. Apakah motivasi kerja kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja. 
7. Apakah komitmen organisasi kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja 

kepala sekolah. 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan perumusan masalah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini 
adalah untuk:  
1. Menganalisis pengaruh budaya organisasi sekolah, kepemimpinan kepala 

sekolah, dan motivasi kerja kepala sekolah terhadap komitmen organisasi 
kepala sekolah. 

2. Menganalisis pengaruh budaya organisasi sekolah, kepemimpinan kepala 
sekolah, dan motivasi kerja kepala sekolah terhadap kinerja kepala sekolah. 

3. Menganalisis pengaruh budaya organisasi sekolah, kepemimpinan kepala 
sekolah, dan motivasi kerja kepala sekolah berpengaruh langsung terhadap 
kinerja kepala sekolah melalui komitmen organisasi kepala ekolah. 

1.4 Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada 2 hal, yaitu: Pertama, pengaruh 
budaya organisasi sekolah,  kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap komitmen 
organisasi dan kinerja Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo, 
dengan 3 variabel eksogen yakni budaya organisasi,  kepemimpinan dan motivasi 
kerja, serta 2 variabel endogen yaitu komitmen organisasi dan kinerja  kepala 
sekolah. Kedua, obyek penelitian dibatasi pada lingkup Sekolah Dasar Negeri di 
wilayah Kabupaten Sukoharjo, provinsi Jawa Tengah. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 
praktis bagi uapaya peningkatan mutu pendidikan nasional pada khususnya dan 
manajemen pendidikan pada umumnya: 

1. Manfaat Teoritis 
a. Memverifikasi teori manajemen sumber daya manusia dan manajemen 

organisasi tentang pengaruh budaya organisasi, kepemimpinan, dan 
motivasi kerja terhadap komitmen organisasi dan kinerja; 

b. Sebagai rujukan penelitian lebih lanjut dalam upaya meningkatkan mutu 
sekolah melalui peningkatan kinerja kepala sekolah dengan mengembang 
budaya organisasi sekolah, kepemimpinan, motivasi kerja, dan komitmen 
organisasi. 

2. Manfaat Praktis  
a. Sebagai model peningkatan mutu sekolah melalui peningkatan kinerja 

kepala sekolah dengan pengembangan budaya organisasi sekolah, 
kemampuan kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan komitmen 
organisasi; 

b. Memperkuat implementasi otonomi pendidikan pada tingkat sekolah dan 
mengoptimalkan kinerja kepala sekolah melalui penyadaran akan 
pentingnya aspek budaya organisasi sekolah, kepemimpinan dan motivasi 
kerja untuk terciptanya komitmen organisasi yang berimplikasi pada 
kinerja kepala sekolah. 

1.6  Kebaharuan Penelitian 
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