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BAB I   

 PENDAHULUAN  

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan masalah mendasar 

yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional. 

Penataan SDM perlu terus diupayakan secara bertahap dan berkesinambungan 

melalui sistem pendidikan yang berkualitas baik pada jalur pendidikan formal, 

informal, maupun nonformal, sejak mulai dari pendidikan dasar hingga 

pendidikan tinggi. Pentingnya pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas 

perlu lebih ditekankan, karena berbagai indikator menunjukkan bahwa pendidikan 

yang ada belum mampu menghasilkan sumber daya sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan kebutuhan pembangunan.  Berdasarkan hal tersebut, dapat 

diketahui bahwa proses pengembangan sistem pendidikan dapat menentukan 

keberhasilan pembelajaran dan mutu pendidikan. Oleh karena itu untuk 

memperoleh mutu pendidikan yang baik, diperlukan proses pembelajaran yang 

berkualitas.   

 

Dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas, pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
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Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur 

kurikulum sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan mengisyaratkan 

bahwa pendidikan kejuruan bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia 

agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.   Paparan tersebut 

mengarahkan bahwa  pendidikan dalam hal ini pendidikan kejuruan merupakan 

hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan.  Dengan pendidikan dapat 

membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu 

dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap 

sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat 

dan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social reconstructivism) 

(Permen No 70 tahun 2013). 

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan kejuruan 

yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang 

berkompetensi dan mandiri dengan mengutamakan kemampuan dan keterampilan 

di bidang tertentu sesuai dengan jurusannya.  Menurut Syaodih (2012:40), 

pendidikan kejuruan bertujuan untuk menghasilkan manusia yang produktif, yakni 

manusia kerja, bukan manusia beban bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.  

SMK merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan 

pengembangan keterampilan siswa.  Proses pembelajaran di SMK harus dapat 

menyediakan serangkaian kegiatan nyata dan masuk akal atau dapat dimengerti 

oleh siswa dan memungkinkan terjadinya interaksi sosial, oleh karenanya dalam 
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proses pembelajaran siswa harus terlibat langsung dalam kegiatan yang 

memungkinkan siswa membangun makna bagi diri sendiri. 

 

Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari 

pendidikan pada umumnya. Karakteristik dipersepsikan pada  hubungannya 

dengan parameter potensial yang menjadi kontrol  terhadap  tujuan  penyiapan  

individu,  yang  berdaya  guna  dan  memiliki manfaat lebih sebagai tenaga kerja. 

Kedua pernyataan di atas mengandung kesamaan yakni mempersiapkan peserta  

didik  sebagai  calon  tenaga  kerja  dan  mengembangkan eksistensi peserta didik, 

untuk kepentingan peserta didik, masyarakat bangsa dan negara.  Berdasarkan hal 

tersebut hendaknya penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus berorientasi 

kepada dunia kerja, yakni dapat mengembangkan tenaga kerja yang marketable 

(orientasi pada pasar kerja), dengan mengembangkan kemampuan untuk 

melakukan keterampilan-keterampilan yang memberikan kemanfaatannya sebagai 

alat produksi.   

 

Berdasarkan yang diperoleh dari hasil survei di lapangan, bahwa Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) banyak yang menjadi pengganguran terbuka.  Hal 

tersebut terlihat dari belum adanya link and match antara pendidikan kejuruan 

dengan permintaan industri menyebabkan lulusan SMK banyak yang 

menganggur.  Hal ini juga jelas terlihat di SMK Negeri 1 Natar, kurangnya daya 

serap dunia kerja bagi lulusan dari SMK Negeri ini disinyalir belum ada 

koordinasi yang baik antara dunia usaha dan industri (DUDI) dengan pihak yang 

berwenang di sekolah ini.  
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Padahal kunci dari keberhasilan menyiapkan tenaga kerja yang handal adalah link 

and match dalam komunikasi dan kerjasama yang erat antara dunia usaha dan 

SMK, keduanya saling membuka diri.  SMK merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang dituntut untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki 

keahlian serta kualifikasi yang dibutuhkan dalam persaingan dunia kerja, 

sedangkan dunia usaha mau membuka diri prihal spesifikasi tenaga kerja yang 

dibutuhkan.  Keselarasan antara dunia kerja dan kebijakan di sekolah tidak 

terlepas dari mutu pembelajaran yang di laksanakan di sekolah tersebut. 

 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan  pada SMK di Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan mengenai daya serap dunia kerja bagi lulusan SMK 

khususnya Bidang Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR), diperoleh hasil 

seperti pada Tabel 1.1 

Tabel 1. 1 
Daya Serap Dunia Kerja Lulusan SMK Bidang Keahlian TKR di Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan 

  

Bidang Keahlian TKR 

Tahun Pelajaran 2013/2014 

Jumlah Persentase 

(%) 

Melanjutkan sekolah 30 10% 

Masuk dunia kerja 60 20% 

Tidak Bekerja dan tidak melanjutkan sekolah 210 70% 

Total 300 100% 

Sumber : Hasil Pra Penelitian Tahun Kelulusan  2013/2014 

Dari Tabel 1.1 tersebut, diperoleh hasil dari 30 orang siswa SMK yang 

melanjutkan sekolah pendidikan yaitu perguruan tinggi dikarenakan lulusan 

merasa kurang memiliki kompetensi yang cukup untuk bekal di dunia kerja, 60 

orang siswa masuk dunia kerja dikarenakan beberapa faktor yang ada didalam 

diri siswa tersebut yang memiliki keahlian baik siswa dapatkan disekolah maupun 
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siswa tersebut dapatkan dari luar sekolah, sedangkan sebanyak 210 orang siswa 

tidak bekerja dan tidak melanjutkan sekolah dikarenakan siswa tersebut tidak 

memiliki keahlian, nilai yang tidak cukup baik, faktor dari dalam diri siswa 

tersebut.  

 

Masalah  belum optimalnya mutu kompetensi lulusan SMK di Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan, khususnya pada Bidang Keahlian Teknik 

Kendaraan Ringan.  Aspek tersebut diduga sebagai salah satu aspek yang dapat 

menghambat terciptanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  

Oleh karena itu, masalah belum optimalnya mutu kompetensi lulusan harus segera 

ditindaklanjuti. 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi mutu kompetensi lulusan, diantaranya faktor 

internal yang berasal dari dalam diri lulusan yaitu minat, bakat, motivasi, 

perkembangan dan kesiapan, serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan 

yaitu dorongan orang tua, latar belakang kebudayaan, metode mengajar, 

kurikulum, kinerja mengajar guru, disiplin sekolah, fasilitas pembelajaran, model 

belajar, kegiatan siswa dalam masyarakat, bentuk kehidupan masyarakat, dan lain 

sebagainya. 

 

Berdasarkan hasil kajian secara empirik ia mengatakan bahwa diduga faktor yang 

paling berpengaruh terhadap mutu kompetensi lulusan adalah kepemimpinan 

kepala sekolah, budaya sekolah, sumber belajar dan mutu pembelajaran guru.  

 

Mutu pembelajaran dapat dikatakan sebagai gambaran mengenai baik-buruknya 

hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang 
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dilaksanakan. Sekolah dianggap bermutu bila berhasil mengubah sikap, perilaku 

dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan tujuan pendidikannya. Dalam  

proses  pembelajaran  yang  bermutu  terlibat  berbagai  input  pembelajaran 

seperti;  siswa  (kognitif,  afektif,  atau  psikomotorik),  bahan  ajar,  metodologi  

(bervariasi sesuai kemampuan  guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan 

sarana prasarana dan sumber  daya  lainnya  serta  penciptaan  suasana  yang  

kondusif.  Mutu  pembelajaran ditentukan  dengan  metode,  input,  suasana,  dan  

kemampuan  melaksanakan  manajemen proses  pembelajaran  itu sendiri.   

 

Selain mutu pembelajaran keberhasilan pendidikan di sekolah juga ditentukan 

oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga pendidik dan 

kependidikan yang tersedia di sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu 

komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru dan 

mutu pembelajaran di sekolah.  Kepala sekolah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga 

pendidik dan kependidikan, budaya sekolah dan pendayaan serta pemeliharaan 

sarana dan prasarana. Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin 

kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki dukungan kinerja 

yang semakin efektif dan efisien. 

 

Kepala sekolah harus cerdas dan intelek serta bijaksana.  Sebagai kepala sekolah 

dengan fungsinya sebagai manajer disekolah harus memperhatikan ciri–ciri 

profesional.  Sanusi dkk dalam Karwati (2013:114), mengemukakan bahwa ciri-

ciri profesional kepala sekolah, antara lain : (1) kemampuan untuk menjalankan 

tanggung jawab yang diserahkan kepadanya; (2) kemampuan untuk menerapkan 



7 

 

keterampilan-keterampilan konseptual, manusiawi dan teknis; (3) kemampuan 

untuk memotivasi guru, staf, dan pegawai lainnya untuk bekerja; (4) kemampuan 

untuk memahami implikasi-implikasi dari perubahan sosial, ekonomis dan politik 

terhadap pendidikan. 

 

Menurut Stogdil dalam Daryanto (2011:17) kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu kelompok yang diorganisasi, menuju 

kepada penentuan/pencapaian tujuan. Keberhasilan  dan kegagalan pemimpin 

ditentukan oleh sifat dan gaya kepemimpinan dalam  mengarahkan dinamika 

kelompoknya.  Untuk mempengaruhi orang lain seorang pemimpin harus 

memiliki kedewasaan (maturity), kecerdasan (IQ, EQ dan SQ), kepercayaan diri 

yang tinggi, konsistensi, ketegasan, kemampuan mengawasi, partnership dan lain-

lainnya.  Individu dalam kelompok memiliki ciri khusus dan unik dalam 

menghadapi tantangan dan masalah pribadinya maupun masalah kelompoknya.  

 

Dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu pembelajaran, kepemimpinan 

kepala sekolah sangat memainkan peranan penting dan menentukan pola 

kepemimpinan kepala sekolah, bahkan sangat menentukan terhadap kemajuan 

sekolah dan terlaksananya ketaatan terhadap budaya sekolah. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru SMK di Kecamatan Natar, 

terdapat beberapa fenomena dan isu yang mengemuka yang mengiringi 

perkembangan pendidikan kejuruan.  Diantaranya: (1) meningkatnya tamatan 

SMK yang tidak terserap dunia kerja; (2) kualitas lulusan rendah; (3) rendahnya 

unjuk kerja/kinerja lulusan  dalam  pekerjaan;  (4) besarnya  angka  pengangguran,  
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termasuk  pengangguran terdidik; dan (5) perkembangan teknologi informasi yang 

sangat cepat dan berdampak terhadap sistem pendidikan khususnya di SMK.   

 

Berdasarkan fenomena di atas, menandakan manajemen pendidikan yang ada 

belum mampu menjawab permasalahan yang berkembang, untuk itu diperlukan  

suatu pemikiran baru dalam perbaikan manajemen pendidikan.  Manajemen 

pendidikan semakin dibutuhkan oleh penyelenggaran pendidikan kejuruan, 

khususnya dalam meningkatkan kelancaran aliran informasi dalam 

penyelenggaran pendidikan kejuruan, kontrol kualitas, dan menciptakan aliansi 

atau kerja sama dengan pihak lain yang dapat meningkatkan nilai penyelenggaran 

pendidikan kejuruan tersebut, oleh karena itu sistem manajemen pendidikan 

dalam perkembangannya memerlukan apa yang dikenal dengan good management 

practice untuk pengelolaannya.  

 

Tetapi pada prakteknya, good management practice dalam pendidikan masih 

merupakan suatu hal yang samar-samar.  Banyak  penyelenggaran pendidikan 

kejuruan yang beranggapan bahwa manajemen pendidikan bukanlah suatu hal 

yang penting, karena kesalahan persepsi yang menganggap bahwa domain 

manajemen adalah bisnis. 

 

Hal tersebut juga didukung oleh budaya sekolah yang tidak melaksanakan nilai-

nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan 

sekolah terhadap semua unsur dan komponen sekolah termasuk stakeholders 

pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di sekolah serta asumsi atau 

kepercayaan dasar yang dianut oleh personil sekolah.  Padahal budaya sekolah 
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merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima 

secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku 

alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama 

diantara seluruh unsur dan personil sekolah baik itu kepala sekolah, guru, staf, 

siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah. 

 

Budaya sekolah yang bersinergi dengan sistem manajemen perlu selalu 

dikembangkan untuk memperolah manfaat diantaranya, (1) menjamin kualitas 

kerja yang lebih baik; (2) membuka seluruh jaringan komunikasi dari segala jenis 

dan level baik komunikasi vertikal maupun horisontal; (3) lebih terbuka dan 

transparan; (4) menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi; 

(4) meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan; (5) jika menemukan 

kesalahan akan segera dapat diperbaiki; dan (6) dapat beradaptasi dengan baik 

terhadap perkembangan IPTEK.  

 

Adanya keterpaduan antara budaya sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah 

serta sumber belajar menghasilkan landasan yang kuat dalam mencapai 

kompetensi yang ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan.  Landasan yang kuat 

tersebut diperoleh dalam proses mutu pembelajaran guru.  Kenyataannya peserta 

didik di SMK belum mempunyai landasan yang kuat dalam mencapai suatu 

kompetensi yang seharusnya bisa dicapai, cenderung tidak bisa mengamalkan dan 

mengimplementasikan ilmu yang dipelajarinya selama proses pembelajarannya ke 

dalam lingkup dunia kerjanya.  Ketika hal itu terjadi menunjukkan apa yang telah 

dipelajari selama proses pembelajaran akan menjadi suatu yang sia-sia. 
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Mutu pembelajaran dapat dikatakan sebagai gambaran mengenai baik-buruknya 

hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

dilaksanakan. Sekolah dianggap bermutu bila berhasil mengubah sikap, perilaku 

dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan tujuan pendidikannya. Mutu 

pendidikan sebagai sistem selanjutnya tergantung pada mutu komponen yang 

membentuk sistem, serta proses pembelajaran yang berlangsung hingga 

membuahkan hasil. 

 

Mutu pembelajaran merupakan hal pokok yang harus dibenahi dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini guru menjadi titik fokusnya. 

Berkenaan dengan ini Hamalik (2014:70) mengemukakan pembelajaran pada 

dasarnya merupakan kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, kegiatan akademik yang berupa interaksi 

komunikasi antara pendidik dan peserta didik proses ini merupakan sebuah 

tindakan professional yang bertumpu pada kaidah-kaidah ilmiah.  Aktivitas ini 

merupakan kegiatan guru dalam mengaktifkan proses belajar peserta didik dengan 

menggunakan berbagai metode belajar. 

 

Dalam  proses  pembelajaran  yang  bermutu  terlibat  berbagai  input  

pembelajaran seperti;  siswa  (kognitif,  afektif,  atau  psikomotorik),  bahan  ajar,  

metodologi  (bervariasi sesuai kemampuan  guru), sarana sekolah, dukungan 

administrasi dan sarana prasarana dan sumber  daya  lainnya  serta  penciptaan  

suasana  yang  kondusif.  Mutu  proses  pembelajaran ditentukan  dengan  

metode,  input,  suasana,  dan  kemampuan  melaksanakan akan  manajemen 
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proses  pembelajaran  itu  sendiri.  Mutu  proses  pembelajaran  akan  ditentukan 

dengan seberapa  besar  mampu  memberdayakan  sumberdaya  yang  ada  untuk 

siswa  belajar secara  produktif.  Manajemen  sekolah,  dukungan  kelas berfungsi 

mensinkronkan  berbagai input  tersebut  atau  mensinergikan semua  komponen 

dalam  interaksi  (proses)  belajar mengajar  baik  antara  guru,  siswa  dan  sarana  

pendukung  di  kelas  maupun  di  luar  kelas; baik  konteks  kurikuler  maupun  

ekstra-kurikuler,  baik  dalam  lingkup  subtansi  yang akademis  maupun  yang   

non-akademis  dalam  suasana  yang  mendukung  proses pembelajaran. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

“Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah, Budaya Sekolah, dan Sumber Belajar  

dengan Mutu Pembelajaran Guru SMK di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang terjadi pada 

lokasi penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Tidak tercapainya mutu pembelajaran guru SMK. Dikarenakan 

pengembangan kompetensi pada diri siswa sering dititik beratkan hanya pada 

kegiatan KBM saja, namun budaya sekolah yang berperan dalam peningkatan 

mutu pembelajaran guru sering dilupakan. 

2. Kepemimpinan kepala sekolah kurang mampu membina dan berkomunikasi 

dengan berbagai pihak terutama dengan guru dalam mencapai mutu 

pembelajaran guru yang berhasil. 
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3. Mutu pembelajaran guru rendah.  Sekolah dianggap bermutu bila berhasil 

mengubah sikap, perilaku dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan 

tujuan pendidikannya, namun mutu pembelajaran guru disekolah belum 

mampu membentuk suatu sistem, serta proses pembelajaran yang berlangsung 

hingga membuahkan hasil yang baik. 

4. Mutu pembelajaran guru terkendala oleh sarana prasarana yang tidak 

memadai, sarana prasarana menjadi kendala utama disekolah dan pemberian 

bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran.  Sarana pendidikan yang 

berstandar wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 

bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, namun karena 

disekolah sarana prasarana yang tidak memiliki standar yang wajib dimiliki 

oleh setiap satuan pendidikan yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang 

pimpinan, ruang pendidik (guru), ruang tata usaha, ruang  perpustakaan, 

ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, 

instalasi daya dan jasa, tempat maka mutu pembelajaran guru tidak berjalan 

dengan baik. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

 

Penelitian ini dibatasi masalahnya pada:  (1) kepemimpinan kepala sekolah, (2) 

budaya sekolah, (3) sumber belajar, dan  (3) mutu  pembelajaran guru SMK di 

Kecamatan  Natar Kabupaten Lampung Selatan. 
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1.4. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah:   

1. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah dengan mutu pembelajaran guru SMK di Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan?  

2. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara budaya sekolah 

dengan mutu pembelajaran guru SMK di Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan ? 

3. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara sumber belajar 

dengan mutu pembelajaran SMK di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan? 

4. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah, budaya sekolah dan sumber belajar secara bersama-sama dengan 

mutu pembelajaran guru  SMK di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan?  

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara: 

1. Kepemimpinan kepala sekolah dengan mutu pembelajaran guru SMK di 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.  
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2. Budaya sekolah dengan mutu pembelajaran guru SMK di Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Sumber belajar dengan mutu pembelajaran guru SMK di Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. 

4. Kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, dan sumber belajar secara 

bersama-sama dengan mutu  pembelajaran  guru SMK di Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan 

 

1.6. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini dikelompokan menjadi dua bagian yaitu kegunaan teoritis 

dan kegunaan praktis. 

 

1.6.1 Secara Teoritis 

 

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan langsung 

serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui mutu pembelajaran guru  

dilihat dari faktor kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah dan sumber 

belajar. 

 

1.6.2 Secara Praktis 

 

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam mutu pembelajaran 

guru SMK di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 
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2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai input bagi kepala ssekolah dalam 

menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan 

budaya sekolah,  mutu pembelajaran guru dan sumber belajar dalam kaitannya 

dengan peningkatan kualitas pendidikan. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna meningkatkan 

kepemimpinan kepala sekolah, mutu pembelajaran guru, budaya sekolah dan 

sumber belajar SMK di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

 

1.7. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup pada penelitian sebagai berikut: 

 

Objek penelitian : Kepemimpinan Kepala Sekolah, Budaya Sekolah, Sumber 

Belajar dan Mutu Pembelajaran Guru SMK di Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan 

Subjek penelitian : Guru SMK di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

Tempat Penelitian : SMK di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

Waktu Penelitian : Bulan September 2014 sampai Bulan Februari 2015 

Temporal : Tahun Ajaran 2014/2015 

Bidang Ilmu : Penelitian ini merupakan bagian dari kajian ilmu manajemen 

pendidikan, khususnya mengkaji perilaku individu dalam 

organisasi pendidikan 

 

 


