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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

         Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi 

manusia. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani 

bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul 

generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri dalam 

hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

         Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005  tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah tersebut meng- 

atur tentang stndar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar peng- 

elolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. 

         Keberhasilan dalam pengelolaan pendidikan di pengaruhi oleh banyak 

faktor, diantaranya  kepemimpinan kepala sekolah, guru, suasana kerja (iklim 

kerja), fasilitas, motivasi dan sikap kerja.  Dari beberapa faktor tersebut di atas, 

Kepala sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam organisasi sekolah.   

Guna menciptakan kondisi yang ideal dalam pengelolaan sekolah dibutuhkan 

sosok pimpinan sekolah yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan 
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situasi sekolah, sehingga sumber daya yang ada di sekolah dapat dikerahkan 

secara optimal.  Hal tersebut sesuai dengan pendapat Purwanto (1998: 45) yang 

menya- takan “dengan mengetahui berbagai gaya kepemimpinan, diharapkan para 

pemimpin pendidikan khususnya kepala sekolah dapat memilih dan menerapkan 

perilaku kepemimpinan mana yang dipandang lebih efektif dan sesuai dengan 

sifat-sifat, perilaku kelompok, kondisi dan situasi di sekolah”. 

         Menurut Djamarah (2002: 73) “Guru adalah salah satu unsur manusia dalam 

proses pendidikan”.  Dalam proses pendidikan di sekolah, guru memegang tugas 

ganda yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar guru bertugas 

menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan 

sebagai pendidik guru bertugas membimbing dan membina anak didik agar 

menjadi manusia susila yang cakap, aktif, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya 

Djamarah (2002: 73) berpendapat bahwa “baik mengajar maupun mendidik 

merupakan tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga profesional”.  Berda-

sarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa tugas yang berat dari seorang 

guru pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompeten- 

si profesional yang tinggi. 

         Guru memegang peranan utama dalam proses pembelajaran, oleh karena itu 

mutu pendidikan di suatu sekolah juga sangat tergantung pada kemampuan profe- 

sionalisme gurunya.  Hal tersebut sesuai dengan pendapat Aqib (2002: 2) yang 

menyatakan “guru adalah faktor penentu bagi keberhasilan pendidikan di sekolah, 

karena guru merupakan sentral serta sumber kegiatan belajar mengajar”. Lebih 

lanjut dinyatakan bahwa guru merupakan komponen yang berpengaruh dalam 
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peningkatan mutu pendidikan di sekolah.  Hal ini menunjukkan bahwa guru meru- 

pakan komponen yang sangat menentukan dalam pencapaian mutu pendidikan.    

         Sikap guru terhadap pekerjaan yang menjadi beban tanggung jawabnya juga 

merupakan faktor yang penting dalam upaya mencapai tujuan sekolah.  Seorang 

guru yamg memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaan sudah barang tentu me- 

nampilkan suatu kepercayaan, kepuasan dan perilaku yang positif terhadap peker- 

jaannya.  Kepercayaan guru terhadap pekerjaan akan tumbuh bilamana seorang 

guru memiliki kesesuaian antara pekerjaan dengan kemampuan.  Profesi guru 

merupakan profesi yang amat membutuhkan keahlian.  Pendidikan yang sesuai 

dan pengalaman yang memadai merupakan faktor yang cukup menentukan keber- 

hasilan menjadi seorang guru.  Di samping kesesuaian pekerjaan dengan kemam- 

puan, kesesuaian pekerjaan dengan minat merupakan faktor yang dapat mempeng- 

aruhi tingkat kepercayaan seorang guru terhadap pekerjaan.  Kepercayaan yang 

tinggi terhadap pekerjaan akan tumbuh bilamana seorang guru memiliki minat 

yang tinggi untuk menjalani profesi sebagai guru. 

         Sikap adalah faktor yang ada dalam diri manusia yang dapat mendorong 

atau menimbulkan perilaku tertentu.  Adapun ciri-ciri sikap yaitu: tidak dibawa 

sejak lahir, selalu berhubungan dengan obyek sikap, dapat tertuju pada satu obyek 

saja maupun tertuju pada sekumpulan obyek-obyek, dapat berlangsung lama atau 

sebentar, dan mengandung faktor perasaan dan motivasi (Walgito, 2003: 114).  

Berdasarkan pendapat tersebut, jika guru memiliki sikap yang positif terhadap 

pekerjaannya diharapkan akan memiliki kemauan untuk melaksanakan tugas 

dengan sungguh-sungguh, melakukan perubahan kearah yang lebih baik guna 

mencapai tingkat profesionalisme yang tinggi. 
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         Hasil penilaian kinerja guru SMP di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2010 

menunjukan bahwa penguasaan guru terhadap materi yang diajarkan baru menca- 

pai nilai rata-rata 51,2%.  Sedangkan kemampuan guru dalam melaksanakan peni- 

laian hasil belajar 60,1% dan kemampuan memanfaatkan media pembelajaran 

sebesar 64,8%.  Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang 

guru SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo diperoleh informasi antara lain: 1) 

banyak keluhan dari guru terhadap kepemimpinan kepala sekolahnya, 2) suasana 

kerja yang kurang kondusif, 3) komunikasi yang tidak seimbang dan 4) belum 

maksimalnya keikutsertaan guru dalam penentuan kebijakan sekolah. 

         Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan pene- 

litian dengan judul  “Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan sikap kerja guru 

terhadap kompetensi pedagogik guru SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

         Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di- 

identifikasi   permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.2.1 Sebagian kepala SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo belum 

melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan manajemen sekolah.  

1.2.2 Belum semua Kepala SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo 

melibatkan semua guru dalam penentuan kebijakan sekolah. 

1.2.3 Sebagian besar guru SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo belum 

memahami tugas dan peran seorang kepala sekolah. 

1.2.4 Sikap kerja guru pada beberapa SMP Negeri di Kecamatan 

Gadingrejo belum sesuai dengan standar pendidik yang ditetapkan.  

1.2.5 Komunikasi di sekolah belum berjalan seimbang 
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1.2.6 Penguasaan guru terhadap materi yang diajarkan baru mencapai nilai 

rata-rata sebesar 51,2%. 

1.2.7 Kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar baru 

mencapai nialai 60,1%. 

1.2.8 Kemampuan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran sebesar 

64,8%. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

         Mengingat keterbatasan peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada masalah  

kepemimpinan kepala sekolah, sikap  guru terhadap pekerjaan, dan kompetensi 

pedagogik guru. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

 

         Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kompetensi pedagogik  guru SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo? 

1.4.2 Apakah ada  pengaruh sikap kerja guru  terhadap kompetensi 

pedagogik  guru SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo? 

1.4.3 Apakah ada  pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan sikap kerja 

guru secara bersama-sama terhadap kompetensipedagogik guru SMP 

Negeri di Kecamatan Gadingrejo? 
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1.5  Tujuan Penelitian 

 

         Mengacu pada perumusan masalah  di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:  

1.5.1 Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap  kompetensi peda-

gogik guru SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo. 

1.5.2 Pengaruh sikap kerja Guru  terhadap kompetensi profesional guru 

SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo. 

1.5.3 Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan sikap kerja guru terhadap  

kompetensi pedagogik guru SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1.6.1 Guru, untuk memberikan informasi dan masukan berkaitan dengan 

kepemimpinan  kepala sekolah dan sikap guru terhadap pekerjaan 

yang dapat mempengaruhi kompetensi pedagogik guru. 

1.6.2 Kepala sekolah, untuk memberikan informasi dan masukan berkaitan 

dengan kepemimpinan  kepala sekolah dan sikap guru terhadap 

pekerjaan yang dapat mempengaruhi kompetensi pedagogik guru.  

1.6.3 Dinas pendidikan, untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam 

upaya mewujudkan pendidikan yang lebih baik. 

1.6.4 Peneliti, untuk meningkatkan pengetahuan manajemen pendidikan 

dalam upaya meningkatkan pendidikan yang lebih baik    
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1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

 
Ruang lingkup penelitian adalah ilmu manajemen pendidikan khususnya 

berkenaan dengan kepemimpinan kepala sekolah, sikap kerja guru dan 

kompetensi pedagogik. Obyek penelitian adalah guru-guru SMP Negeri di 

Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Tempat pelaksanaan penelitian ini 

adalah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang ada di Kecamatan 

Gadingrejo.  Kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, seminar 

proposal, penyusunan instrumen, uji coba instrumen, pengambilan data, analisis 

data, seminar hasil penelitian dan penyusunan laporan penelitian dilaksanakan 

dari bulan April  sampai dengan bulan Desember 2013. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah kepemimpinan kepala 

sekolah, dan sikap kerja guru sebagai variabel bebas serta kompetensi pedagogik 

guru sebagai variabel terikat. 

 


