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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Proses pendidikan merupakan proses transfer pengetahuan, sekaligus menjadi 

alat transformasi nilai-nilai moral dan potensi manusia, sebagai manusia modern yang 

mempunyai potensi kualitas intelektual yang memadai. Dalam bidang pendidikan, 

semngat reformasi,ini terlihat jelas dengan diterapkan undang- undang Sisdiknas 

(Sistem Pendidikan Nasional). Undang-undang ini menjabarkan dan mengatur ulang 

system pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan 

untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, 

nasional, dan global.  

Kepemimpinan merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk dikaji 

dan diteliti karena paling banyak diamati sekaligus fenomena yang paling sedikit 

dipahami. Fenomena kepemimpinan dinegara Indonesia juga telah berpengaruh 

sangat besar terhadap kehidupan berpolitik dan bernegara. Kepemimpinan yang 

memiliki visi adalah dapat mengorganisasi suatu kelemahan lembaga menjadi 

kekuatan dan mengorganisasi tantangan lembaga menjadi peluang untuk mencapai 

cita-cita bersama sekolah. Berdasarkan Observasi Senin 12 Maret 2018 Visi SMA 

Terpadu Wirabhakti yaitu  Menjadi sekolah terkemuka dalam membentuk generasi 

berakhlaqul karimah, unggul prestasi dan berwawasan kebangsaan. Artinya visi ini 

mencerminkan cita-cita sekolah yang berorientasi ke depan dengan memperlihatkan 
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potensi kekinian, sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Berakhlaqul karimah 

menghendaki output SMA Terpadu Wirabhakti Gorontalo menjadi genarasi muslim 

yang senantiasa taat kepada ajaran agama islam dengan melaksanakan apa yang 

diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah SWT dan Rasul-Nya 

Akhlak mulia juga tercermin pada ketaatan dan kepatuhan kepada orang tua dan guru. 

Misi Sekolah SMA Terpadu Wiranhakti  yaitu (1) membentuk generasi 

muslim,(2) menyelenggarakan pendidikan yang unggul (3),menyelenggarakan 

menajemen sekolah yang terbuka dan amanah (4),menyelenggarakan pembinaan 

pendidik,peserta didik dan karyawan dalam kehidupan sehari-hari. (4), menjalin 

kemitraan dengan pihak lain dalam mewujudkan kebaikan dan ketaqwaan secara 

bersama serta kemandirian dan bermartabat. 

Adapun Keunggulan Program Sekolah SMA Terpadu Wirabhakti yang 

berbeda dari sekolah lain diantarannya (1) program standar ketenagaan  a) 

meningkatkan kualifikasi guru. Mendorong guru agar S1,S2 Bahkan S3 b) Kepala 

sekolah mengikut sertakan guru mengikuti diklat Pembina olimpiade di bogor, c) 

Guru-guru mengikuti diklat TOT Microsoft Office 365 pada tahun 2017 oleh 

Microsoft Corporation Indonesia d) Guru mengikuti pelatihan-pelatihan baik tingkat 

lokal maupun tingkat regional.(2) program standar kompetensi lulusan a) kepala 

sekolah melakukan pengiriman siswa mengikuti kegiatan Daurah menghafal alquran  

dimakassar selama dua bulan b) budaya berbahasa inggris siswa, kepala sekolah 

mengirim siswa ke pare selama satu bulan. Ini merupakan beberapa hal yang berbeda 

dari sekolah-sekolah lain. dan bahkan telah direncanakan kepala sekolah akan 
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menambahkan indikator visi bahwa SMA Terpadu Wirabhakti akan dijadikan sekolah 

menjadi kampung inggris. Dari tahap perencanaanya itu siswa telah dikirim ke Pare 

dan masih banyak prestasi siswa lainnya. 

Kepala sekolah SMA Terpadu Wirabhakti pun pada bulan februari 2017 ini 

telah  mengirimkan Sekitar 170 siswa SMA Terpadu Wirabhakti. di kampung inggris 

adalah pusat pendidikan bahasa Inggris terbesar di Indonesia dengan jumlah siswa 

mencapai ribuan dari berbagai daerah, Kampung Inggris terletak di kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur, Kampung Inggris terdiri dari ratusan 

lembaga kursus. untuk siswa yang akan dikirimkan dikampung inggris harus 

mendaftar terlebih dahulu dan siswa yang dipilih harus siswa yang sudah memiliki 

kemampuan dasar dalam berbahasa inggris. Menurut Kepala Sekolah ini menjadi 

sesuatu yang berbeda dari sekolah-sekolah lain. Dengan mengirimkan siswa ke Pare. 

disana Siswa akan mendapatkan banyak manfaatnya seperti berikut ini. Manfaat 

pertama, tentu saja Anda akan cepat mahir dalam berbahasa Inggris. Karena tujuan 

utama adanya kampung Inggris yaitu untuk membantu Siswa  yang ingin belajar 

bahasa Inggris. Manfaat kedua, program pembelajaran bahasa Inggris yang 

diterapkan disana sangat efektif. Sehingga tidak jarang Siswa SMA Terpadu 

Wirabhkati Gorontalo  yang telah belajar dikampung Inggris bisa langsung lancar 

berbahasa Inggris 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian yang ada diatas, maka dapat dirumuskan fokus penelitiannya 

sebagai berikut :  

1. Pemenuhan Standar Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di SMA terpadu 

wirabhakti Gorontalo 

2. Strategi Kepala sekolah dalam pemenuhan standar Sekolah Bertaraf 

Internasional  (SBI) di SMA terpadu wirabhakti Gorontalo 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeksprisikan Pemenuhan Standar Sekolah bertaraf internasional di 

SMA terpadu wirabhakti Gorontalo 

2. Untuk mendeksprisikan Strategi kepala sekolah dalam pemenuhan standar 

sekolah bertaraf internasional  

D. Manfaat Penelitian  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan : 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Dapat dijadikan pedoman pengembangan Kepemimpinan Visioner Kepala 

sekolah dalam mewujudkan sekolah bertaraf internasional di SMA Terpadu 

wirabhakti Gorontalo 
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2. Bagi Guru 

 Dapat dijadikan sebagai informasi agar membantu kepala sekolah dalam 

mewujudkan sekolah bertaraf internasional  

3. Bagi Sekolah 

 Dapat dijadikan sebagai informasi mengenai kompetensi yang dimiliki oleh 

kepala sekolah dalam kepemimpinan  visioner kepala sekolah dalam 

mewujudkan sekolah bertaraf internasional. sehingga bisa mencapai target yang 

diinginkan. 

4.  Bagi Siswa 

 Agar dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran  

yang didapatkan disekolah   dan mengimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5. Bagi peneliti  

Dapat dijadikan sebagai informasi bagi peneliti tentang  kepemimpinan visioner 

kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah bertaraf internasional. 
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