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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

sebuah bangsa. Jika sebuah negara meningkatkan mutu pendidikannya, secara 

langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia di negara tersebut. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan kondisi dan proses serta hasil pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya dan memiliki 

kekuatan pengendalian diri serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan 

masyarakat. Untuk itu, perlu perhatian dan perencanaan yang matang untuk 

melaksanakan pendidikan secara baik dan benar, sehingga tujuan pendidikan 

nasional dapat terwujud sesuai dengan amanat Undang-undang. 

Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan seluruh 

stakeholder pendidikan. Semua orang tentu akan lebih suka menuntut ilmu pada 

lembaga yang memiliki mutu yang baik. Atas dasar ini maka lembaga pendidikan 

harus dapat memberikan pelayanan dan mutu yang baik agar tidak ditinggalkan 

dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus ditunjang oleh 

sinergi antara pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran. Unsur utama 
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pendidikan adalah guru, siswa, dan sistem pendidikan. Ketiga hal ini saling 

bergantung, tetapi faktor guru terlihat paling menentukan dalam keberhasilan 

pendidikan. Guru dapat dikatakan sebagai garda terdepan kemajuan bangsa. Jika 

ditelaah lebih jauh, waktu efektif yang dimiliki oleh siswa untuk belajar, 

berinteraksi dan berkomunikasi, lebih banyak dihabiskan di sekolah, sehingga jika 

dikatakan bahwa potensi siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, 

dalam hal ini tentu saja perhatian guru. Guru diharapkan mampu membawa 

perubahan bagi siswa, terutama untuk membangkitkan semangat dan keinginan 

siswa untuk belajar, yang pada akhirnya akan membawa siswa kepada 

keberhasilan.  

Guru merupakan ujung tombak dalam pendidikan, karena guru orang yang 

berhadapan langsung dengan peserta didik. Untuk itu guru harus mampu bekerja 

dengan baik sehingga peserta didik yang dihasilkan akan memilki kompetensi 

yang sesuai dengan harapan. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi 

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan 

fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di 

antaranya adalah kompetensi.   

Menurut Suprihatiningrum (2013:24), guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan menengah. Untuk mengemban amanah tersebut, 

seorang guru haruslah mempunyai kompetensi yang terbagi menjadi 4 
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kompetensi, sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas No 16 Tahun 2007 

yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Masing-masing 

kompetensi tersebut memiliki komponen-komponen yang harus dikuasai dengan 

baik oleh para guru. 

Akan tetapi, khusus pada kompetensi pedagogik, seringkali terlupakan 

bahwa pada bagian merencanakan, guru harus mampu menyesuaikan kebutuhan 

siswa dengan rencana yang akan dibuat. Inilah yang nantinya akan dibicarakan 

sebagai kompetensi pembelajaran. Di samping ke-4 kompetensi guru tersebut, 

masih ada hal lain yang harus dikuasai oleh guru, yaitu penguasaan bahasa asing, 

khususnya bahasa Inggris dan juga kompetensi melaksanakan penelitian. Hasil 

analisis yang penulis lakukan terhadap guru di gugus Teuku Umar UPTD Dikbud 

Kecamatan Wonosalam menunjukkan kelemahan pada 3 kompetensi berikut, 

yaitu: (1) desain pembelajaran, (2) bahasa Inggris, dan (3) penelitian.  

Hasil observasi pra penelitian menunjukkan bahwa hampir 75 persen guru 

tidak mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik. Para guru cenderung 

mempersiapkan pembelajaran dengan mengutamakan materi yang akan diajarkan, 

bukan pada tujuan pembelajaran. Fakta lain yang terungkap adalah bahwa guru 

juga cenderung mengajar dengan metode yang monoton, artinya tidak 

menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik untuk 

membangkitkan semangat siswa belajar di kelas. Hal lain yang terungkap bahwa 

guru cenderung tidak menjadikan tujuan pembelajaran sebagai dasar untuk 

merancang strategi pembelajaran, bahan ajar, dan juga merancang alat evaluasi 

dan penilaian pembelajaran. 
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Sejalan dengan fakta ini, maka guru lebih jauh diharapkan kompeten 

dalam hal penelitian, yang bertujuan menghasilkan inovasi-inovasi dalam 

pembelajaran. Akan tetapi, faktanya juga guru belum memiliki kompetensi yang 

cukup dalam hal melaksanakan penelitian. Fakta ini terlihat dari hasil studi 

pendahuluan yang penulis lakukan sebelumnya, yaitu hampir 70 persen guru yang 

disurvei belum memiliki pengetahuan yang benar mengenai konsep masalah dan 

penelitian, bahkan hampir 90 persen guru tidak pernah melakukan kegiatan 

penelitian, dan akhirnya mengakibatkan hampir 100 persen guru tidak pernah 

melakukan publikasi mengenai hasil penelitian. Antara penelitian dan proses 

pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga penelitian juga 

merupakan kompetensi inti yang seharusnya dikuasai oleh para guru. 

Kelemahan pada bagian desain pembelajaran dan penelitian secara umum 

juga disebabkan oleh lemahnya kemampuan guru dalam penguasaan bahasa asing. 

Literatur yang dikatakan berkualitas memang sangat jarang berasal dari Indonesia, 

sementara guru-guru di gugus sekolah Teuku Umar UPTD Dikbud Kecamatan 

Wonosalam cenderung hanya menggunakan referensi lokal. Hal ini jelas 

menghambat guru untuk mendapatkan referensi berkualitas dari luar negeri. Di 

lapangan menunjukkan bahwa hampir 80 persen guru tidak memahami bahasa 

Inggris dan hampir 100 persen guru tidak menggunakan buku-buku referensi 

berbahasa asing dalam mempersiapkan proses pembelajarannya. 

Idealnya sebagai seorang guru harus mempunyai kompetensi sebagaimana 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. 

Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 
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kewajiban sebagai seorang guru secara tangung jawab dan layak. Dalam peraturan 

tersebut, Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dikembangkan 

secara utuh dalam empat kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. 

Di sekolah, kompetensi guru berkaiatan erat dengan mutu pendidikan. Mutu 

di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input 

pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu 

apabila mampu menciptakan suasana yang pakem (pembelajaran yang aktif, 

kreatif, dan menyenangkan). Pendidkan yang bermutu adalah pendidikan yang 

mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik 

kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh 

kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang 

keseluruhannya merupakan kecakapan hidup. Lebih lanjut pendidikan bermutu 

merupakan pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya atau 

manusia dengan pribadi yang integral yaitu mereka yang mampu mengintegralkan 

iman, ilmu, dan amal.  

Selain guru, hal yang peting dalam pencapaian mutu sekolah adalah gaya 

kepemimpinan kepala sekolah. Ini merupakan pola menyeluruh dari tindakan 

seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh 

bawahannya.  Gaya kepemimpinan merupakan cara yang digunakan oleh kepala 

sekolah sebagai pemimpin untuk memengaruhi pengikutnya. Setiap pemimpin 

mempunyai gaya kepemimpinan yang khas dan berbeda satu dengan lainnya.  
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Dengan gaya kepemimpinan tersebut diaharapkan dapat membawa mutu sekolah 

menjadi lebih baik. 

Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa pencapaian mutu sekolah tidak bisa 

lepas dari pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah untuk mempengaruhi 

bawahannya. Selain itu pencapaian mutu sekolah juga tidak lepas dari peran 

kompetensi guru yang ada pada sekolah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan 

kepala sekolah dan kompetensi guru terhadap pencapaian mutu sekolah dasar di 

Kabupaten Demak. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1.2.1 Apakah terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap pencapaian mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Demak? 

1.1.2 Apakah terdapat pengaruh kempetensi guru terhadap pencapaian mutu 

Sekolah Dasar di Kabupaten Demak? 

1.1.3 Seberapa besar pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap pencapaian 

mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Demak? 

1.1.4 Seberapa besar pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap 

pencapaian mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Demak? 

1.1.5 Seberapa besar pengaruh kompetensi sosial guru terhadap pencapaian 

mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Demak? 
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1.1.6  Seberapa besar pengaruh kompetensi profesional guru terhadap 

pencapaian mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Demak? 

1.1.7 Apakah terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan dan kompetensi 

guru terhadap pencapaian mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Demak? 

 

Tujuan Penelitian 

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

penelitian ini adalah untuk: 

Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap pencapaian mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Demak. 

Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kempetensi guru terhadap 

pencapaian mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Demak. 

Menganalisa seberapa besar pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap 

pencapaian mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Demak. 

Menganalisa seberapa besar pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap 

pencapaian mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Demak. 

Menganalisa seberapa besar pengaruh kompetensi sosial guru terhadap 

pencapaian mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Demak. 

Menganalisa seberapa besar pengaruh kompetensi profesional guru terhadap mutu 

Sekolah Dasar di Kabupaten Demak. 

Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan dan kompetensi 

guru terhadap pencapaian mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Demak. 
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Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:  

Manfaat Praktis 

Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan keterampilan cara menumbuhkan 

dan menerapkan kompetensi guru dalam pembelajaran dalam pencapaian 

mutu sekolah. 

Bagi sekolah, dapat dijadikan acuan atau pedoman utuk memberikan rekomendasi 

kepada kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam masalah gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru terhadap pencapaian 

mutu sekolah. 

Bagi jurusan, penelitian ini dapat menambah koleksi kajian tentang gaya 

kepemimpinan, kompetensi guru di sekolah terhadap pencapaian mutu 

sekolah. 

Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

masalah gaya kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru terhadap 

pencapaian mutu sekolah. 

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang 

sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam di bidang 

gaya kepemimimpinan kepala sekolah, kompetensi guru terhadap 

pencapaian mutu sekolah. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi 

pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu 

batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan 

kompetensi guru dalam pencapaian mutu sekolah dasar se-gugus Teuku Umar 

UPTD Dikbud Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. 

 

Definisi Operational Variabel 

Definisi operasional variabel digunakan untuk menyamakan persepsi 

peneliti dan pembaca terhadap variabel yang digunakan.  

Gaya Kepemimpinan 

Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Kurniadin dan Machali (2014:301) mengungkapkan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik 

yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya.   

Indikator Gaya Kepemimpinan 

Purwanto (2016:48-50) membagi gaya kepemimpinan menjagi tiga gaya, 

yaitu (1) kepemimpinan yang otokrasi, (2) kepemimpinan yang laissez faire dan 

(3) kepemimpinan yang demokratis. Berikut adalah indikator setiap bagian dari 

gaya tersebut: 
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(1) Gaya Kepemimpinan Otoktratis  

Kepala sekolah sebagai sumber kebijakan. Kepala sekolah memandang guru, 

staf, dan pegawai lain sebagai penerima instruksi dari kepala sekolah dan tidak 

diperkenankan untuk membantah. Segala sesuatu ditentukan oleh kepala 

sekolah sehingga keberhasilan sekolah terletak dari kepala sekolah.  

(2) Gaya Kepemimpinan Demokratis  

Kepala sekolah menyajikan ruang kesetaraan dalam pendapat. Guru, staf, dan 

pegawai memiliki hak untuk berkontribusi dalam tanggungjawab yang 

diembannya dan merupakan bagian dari keseluruhan sekolah sehingga 

mendapat tempat sesuai dengan harkat dan martabat. Kepala sekolah sebagai 

seseorang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan, mengontrol, 

dan mengevaluasi, serta mengkoordinasikan berbagai pekerjaan yang diemban 

guru, staf, dan pegawai lainnya.   

(3) Gaya Kepemimpinan Laissez Fairre  

Kepala sekolah memberikan kebebasan mutlak kepada guru, staf, dan pegawai 

lainnya. Dalam hal ini kepala sekolah bersifat pasif dan tidak memberikan 

keteladanan dalam kepemimpinannya.   

Kompetensi Guru 

Pengertian Kompetensi Guru 

Kompetensi merupakan kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan 

yang harus dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kompetensi 

guru diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan 

memanfaatkan sumber belajar. (Musfah (2012:7) 
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Indikator Kompetensi Guru 

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru 

terdiri dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional. Berikut 

adalah indikator dari mutu sekolah dasar, yaitu :  

(1) Kompetensi pedagogik antara lain: (a) mengenal karakteristik peserta didik; (b) 

menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik; (c) 

mengembangkan kurikulum; (d) menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 

yang mendidik; (e) mengembangkan potensi peserta didik; (f) berkomunikasi 

dengan peserta didik; (g) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi.  

(2) Kompetensi kepribadian antara lain : (a) bertindak sesuai norma agama, 

hukum, sosial, dan kebudayaan Nasional; (b) menunjukan pribadi yang dewasa 

dan teladan; (c) etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga 

menjadi guru.  

(3) Kompetensi sosial antara lain: (a) bersikap inklusif, bertindak objektif, serta 

tidak diskriminatif; dan (b) komunikasi dengan sesama guru, tenaga 

kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat.  

(4) Kompetensi profesional antara lain: (a) menguasai materi, struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; dan (b) 

mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. 

Mutu Sekolah 

Pengertian Mutu Sekolah 

Mutu pendidikan merupakan kualitas baik atau buruk proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia untuk 
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mendekatkan diri kepada Tuhan. Mutu pendidikan ini melalui upaya bimbingan 

pengajaran dan pelatihan. Mutu pendidikan meliputi mutu input, proses, output, 

dan outcome.  

Indikator Mutu Sekolah 

Untuk mengukur pendidikan yang berkualitas, diperlukan indikator. 

Menurut Sallis (2005:1-2) dalam Fadli (2017:217) mengungkapkan bahwa 

terdapat indikator mutu yang baik di lembaga pendidikan. Indikator tersebut 

antara lain: (1) high moral values; (2) excellent examination results; (3) the 

support of parents, business and the local community; (4) plentiful resources; (5) 

the application of the latest technology; (6) strong and purposeful leadership; (7) 

the care and concern for pupils and students; (8) a well-balanced and challenging 

curriculum. Dalam bahasa indonesia, indikator tersebuat antara lain sebagai 

berikut : (1) nilai-nilai moral yang tinggi; (2) hasil ujian yang baik; (3) dukungan 

orang tua, dunia usaha serta masyarakat sekitar; (4) sumber daya yang berlimpah; 

5) penggunaan teknologi terbaru; (6) kepemimpinan yang kuat dan memiliki 

tujuan; (7) keperdulian dan perhatian terhadap siswa; (8) kurikulum yang 

seimbang dan relevan. 

 


