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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Paradigma baru manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan 

kualitas secara efektif dan efisien, perlu didukung oleh sumber daya manusia 

yang berkualitas. Dalam hal ini, pengembangan SDM merupakan proses 

peningkatan kemampuan manusia agar mampu melakukan pilihan-pilihan. 

Pengertian ini memusatkan perhatian pada pemetaan dalam peningkatan 

kemampuan manusia dan pemanfaatan kemampuan itu. Rumusan tersebut 

menunjukkan bahwa pengembangan SDM tidak hanya sekedar meningkatkan 

kemampuan, tetapi juga menyangkut pemanfaatan kemampuan tersebut. 

Pengembangan sumber daya manusia termasuk di dalamnya adalah 

peningkatan partisipasi manusia melalui perluasan kesempatan untuk 

mendapatkan penghasilan, peluang kerja, dan berusaha. 

Paradigma pendidikan yang memberikan kewenangan luas kepada 

sekolah dalam mengembangkan berbagai potensinya memerlukan peningkatan 

kemampuan kepala sekolah dalam berbagai aspek manajerialnya, agar dapat 

mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban sekolahnya. 

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan misalnya, kepala sekolah dituntut untuk 

memiliki kemampuan melakukan pengelolaan keuangan dengan sebaik-

baiknya di sekolah. Kemampuan ini diperlukan, karena kalau dulu kepala 

sekolah diberi bantuan oleh pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana 

pendidikan yang sering kurang bermanfaat bagi sekolah, maka dalam konteks 
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otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, bantuan langsung diberikan 

dalam bentuk uang, mau diapakan uang tersebut bergantung sepenuhnya 

kepada kepala sekolah; yang penting dia dapat mempertanggungjawabkannya 

secara profesional (Mulyasa, 2007: 24). 

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling penting 

dalam proses pendidikan, hal ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses belajar mengajar yang 

dialami oleh peserta didik. Efektivitas dan efisien proses pembelajaran peserta 

didik di sekolah sangat bergantung kepada peran guru. Guru merupakan salah 

satu tolok ukur dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, karena 

guru merupakan figur yang bersentuhan langsung dengan proses pembelajaran, 

guru merupakan figur sentral yang dapat memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat (orang tua) siswa, kepuasan masyarakat akan terlihat dari output 

dan outcome  yang dilakukan pada setiap periode. 

Perkembangan dunia global menuntut pendidikan untuk menghasilkan 

sumber daya  manusia (SDM) yang berkualitas.  Menurut UU No.20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara. Mulyasa (2008: 3) menyatakan paling tidak ada tiga syarat 

utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat 
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berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM, yaitu: (1) sarana gedung; (2) 

buku yang berkualitas; dan (3) tenaga kependidikan/ guru yang profesional.  

Menurut Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dalam Yamin 

(2008: 65) mengatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus 

dilakukan dengan cara memperbaiki sistem pendidikan, dari mulai penerapan 

kurikulum, proses pembelajaran, lulusan, pendidik dan tenaga pendidik, 

sarana-prasarana, pengelola pendidikan, pembiayaan, sampai penilaian. 

Selanjutnya untuk meningkatkan mutu sekolah seperti yang disarankan oleh 

Danim (2007: 56-58), yaitu dengan melibatkan lima faktor yang dominan: 

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah; kepala sekolah harus memiliki dan 

memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, 

mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, 

memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat; 

2. Siswa; pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat“ 

sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah 

dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa; 

3. Guru; keterlibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan 

kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, MGMP, 

lokakarya , serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat 

diterapkan disekolah; 

4. Kurikulum; adanya kurikulum yang selalu dinamis , dapat memungkinkan 

dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga tujuan (goals) 

dapat dicapai secara maksimal; 
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5. Jaringan Kerjasama; jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada 

lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) 

tetapi dengan orga nisasi lain, seperti perusahaan/ instansi sehingga output 

dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja .  

Dalam telaah Manajemen Sumber Daya Sistem Pendidikan, dapat  

dikatakan Guru merupakan sumber daya utama, karena inti pendidikan adalah 

guru yang mengajar di dalam kelas. Sebagai sumber daya utama sistem 

pendidikan, menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 

ayat 1 menegaskan bahwa: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Proses pendidikan diharapkan 

dapat menciptakan generasi yang unggul, mampu menghadapi persoalan yang 

dihadapinya dan dapat mendorong berkembangnya kreativitas peserta didik 

yang sejajar dengan perkembangan aspek-aspek yang lain seperti keimanan, 

kepribadian, kecerdasan, dan lain -lain sehingga tercipta keseimbangan dan 

keselarasan.  Dalam proses belajar mengajar tidak bisa terlepas dari peran 

seorang guru karena guru merupakan kreator (guru yang professional, inovatif, 

kreatif) di sekolah. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi 

segenap komponen pendidikan oleh pendidik (guru) terarah kepada pencapaian 

tujuan pendidikan.  

Sekarang ini pemerintah sedang gencar mempromosikan sekolah 

menengah kejuruan (SMK) dengan melalui berbagai media agar orang tua 
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tidak ragu untuk menyekolahkan anak-anaknya yang sudah lulus sekolah 

menengah pertama untuk masuk SMK. Lulusan SMK diharapkan mempunyai 

keahlian khusus yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan sehingga tidak 

semakin menambah deretan angka pengangguran pada usia produktif.  

Berdasarkan paparan diatas maka penulis ingin menganalisis dalam penelitian 

ini untuk menguji secara empiris dengan judul “Kontribusi Kepemimpinan, 

Komunikasi, Tim Kerja , dan Etika Kerja terhadap Kualitas Pembelajaran Guru 

SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo”. 

 
B. Pembatasan Masalah 

Kualitas pembelajaran guru dipengaruhi oleh banyak faktor baik secara 

internal maupun eksternal. Secara internal faktor kualitas pembelajaran guru 

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan guru, pelatihan guru, pengalaman 

guru, kedisiplinan guru, dan lain-lain. Secara eksternal pengaruh kualitas 

pembelajaran guru berasal dari lingkungan sekolah, dukungan masyarakat, 

kebijakan pemerintah dan lain-lain. Terdapat banyak sekali faktor yang 

mempengaruhi kualitas pembelajaran namun dalam penelitian ini hanya 

dibatasi masalah kepemimpinan, komunikasi, tim kerja, dan etika kerja.  

Alasan pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar 

memperoleh informasi akurat dan tepat sesuai dengan keperluan pelaksanaan 

penelitian. Alasan lainnya adalah agar peneliti dapat melakukan kajian dan 

bahasan secara terbatas sehingga tidak memperoleh temuan penelitian yang 

bias.  
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C. Perumusan Masalah 

Dari uraian tersebut maka permasalahan yang akan dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat kontribusi kepemimpinan, komunikasi, tim kerja, dan 

etika kerja  berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran guru SMK 

Pembangunan Nasional Sukoharjo? 

2. Faktor-faktor manakah yang lebih berpengaruh di antara kepemimpinan, 

komunikasi, tim kerja , atau etika kerja terhadap kualitas pembelajaran guru 

SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo?  

 
D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka tujuan  

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kepemimpinan, komunikasi, tim kerja, dan etika kerja 

mempengaruhi kualitas pembelajaran guru SMK Pembangunan Nasional 

Sukoharjo; 

2. Untuk mengetahui faktor -faktor yang lebih berpengaruh diantara 

kepemimpinan, komunikasi, tim kerja , atau etika kerja yang lebih dominan 

mempengaruhi kualitas pembelajaran guru SMK Pembangunan Nasional 

Sukoharjo. 

 
E. Manfaat Penelitian  

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat, yang antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Mampu memberi gambaran bagi komponen-komponen sekolah tentang arti 

pentingnya kepemimpinan, tim kerja , dan etika kerja dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran guru SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo. 

2. Memberikan wacana dan masukan dalam pengetahuan Sumber Daya Utama 

Sistem Pendidikan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas 

pembelajaran guru yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah.  

 


