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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah 

khususnya melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) terus 

menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem 

pendidikan. Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu 

berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru. Lahirnya Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada dasarnya 

merupakan kebijakan pemerintah yang di dalamnya memuat usaha pemerintah 

untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia, yang nantinya akan 

berdampak pada mutu pembelajaran. 

Disamping itu, sekolah sebagai institusi pendidikan juga dituntut 

menampilkan performa yang bermutu. Guna mengetahui performa tersebut 

dibutuhkan suatu penilaian. Menurut Sagala (2007:177),  

Dalam kaitan dengan dunia persekolahan salah satu tujuan penilaian dan 

pengukuran adalah kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang 

ditargetkan. Disamping mengukur kemampuan peserta didik, dalam dunia 

persekolahan juga akan menilai program-program sekolah. 

 

Dikemukakan oleh Sagala (2007:178-179), bahwa tujuan persekolahan 

adalah menjamin kompetensi minimal dalam keterampilan dan pemahaman 

yang telah ditentukan bagi semua anak. Untuk mencapai tujuan tersebut ada 

sejumlah faktor yang menjadi penentu prestasi sekolah seperti kepemimpinan 
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kepala sekolah yang kuat, profesionalisme guru, dukungan tim ahli 

manajemen sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, penggunaan 

secara optimal fasilitas pembelajaran di kelas, laboratorium, dan tempat 

belajar lainnya, serta ketersediaan anggaran yang mendukung 

penyelenggaraan program. Jadi, tujuan akhir semuanya  itu adalah untuk 

mencapai prestasi sekolah yang optimal.  

Untuk mencapai prestasi sekolah yang optimal peran pemimpin sangat 

menentukan. Karena itu pemimpin: (1)  berkewajiban menjabarkan program 

kerja, (2) harus mampu memberikan petunjuk yang jelas, (3) harus berusaha 

mengembangkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, (4) harus 

mengembangkan kerja sama yang harmonis, (5) harus mampu memecahkan 

masalah, (6) berusaha menumbuhkembangkan kemampuan, dan (7) harus 

mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali (Rivai, 2003: 55-56).   

Adapun yang dimaksud dengan prestasi sekolah adalah hasil yang 

dicapai oleh sekolah sebagai organisasi pelayanan pendidikan yang dapat 

dinilai dari prestasi sumber daya sekolah (Sagala, 2007: 180). Prestasi sumber 

daya sekolah tersebut akan berhasil bila sumber daya manusia sekolah yang 

terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya telah 

melaksanakan unsur-unsur yang meliputi kesetiaan dan komitmen yang tinggi 

pada tugas-tugas sekolah, menguasai dan mengembangkan bidang tugasnya, 

kedisiplinan dalam bekerja, kreatif dalam pelaksanaan pekerjaannya, 

kerjasama dengan semua warga sekolah, kepemimpinan yang menjadi panutan 
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siswa, kepribadian yang baik, jujur dan obyektif dalam membimbing siswa, 

serta tanggungjawab terhadap tugasnya.  

Di Kota Surakarta terdapat 9 (sembilan) SMK Negeri dan 38 SMK 

Swasta yang memiliki standar pendidikan berbeda dan tersebar di berbagai 

penjuru Kota Surakarta. Keberadaan SMK-SMK tersebut selama ini telah 

mampu membantu program pemerintah dalam meningkatkan mutu sumber 

daya manusia (SDM) melalui pendidikan, sehingga keberadaan SMK-SMK 

tersebut perlu mendapat apresiasi yang baik dari pemerintah dan masyarakat. 

Namun, dewasa ini persaingan pendidikan untuk tingkat sekolah 

menengah ini mendapat tantangan yang berat, seiring gencarnya pemerintah 

dalam mengkampanyekan pendidikan kejuruan. Tujuan pendidikan kejuruan 

tentunya memiliki maksud sebagai alternatif bagi siswa dan orang tua yang 

menginginkan anaknya langsung dapat bekerja setelah lulus. Dampak nyata 

adalah semakin bertambahnya minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke 

bangku SMK yang tujuannnya mempersiapkan siswa memiliki kompetensi 

keahlian dalam dunia kerja serta dapat juga untuk melanjutkan studi ke 

jenjang perguruan tinggi.  

Belum lagi, tantangan yang dihadapi oleh internal jenjang SMK 

sendiri, yaitu perbedaan status negeri dan swasta yang selalu diperbandingkan 

oleh masyarakat, ditambah lagi dengan dinamika pengelolaan yang berbasis 

sekolah/manajemen berbasis sekolah (MBS). Dalam MBS ini adalah adanya 

otonomi yang kuat pada tingkat sekolah, peran aktif mayarakat dalam 

pendidikan, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan, 
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menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan 

pendidikan (Mulyono, 2008: 234). 

Di sisi lain, dinamika pendidikan SMK di Kota Surakarta dalam 

meningkatkan mutu pendidikannya juga sangat cepat, yaitu telah munculnya 

beberapa SMK yang telah memiliki standar internasional (Sekolah 

Berstandar/Rintisan Internasional/SBI) dan SMK rintisan/sudah berstandar 

nasional. Namun, masih ada beberapa sekolah yang justru belum memiliki 

status yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Hal ini dipengaruhi oleh program-

program yang diselengarakan oleh SMK-SMK tersebut. 

Adanya program standardisasi SMK merupakan tuntutan dalam dunia 

pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Bagi SMK yang telah 

memiliki standar sebagai sekolah berstandar nasional (SSN), tentunya telah 

memiliki kesiapan baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain dalam 

menjalankan program-program sekolah. Namun bagi SMK yang belum 

memiliki standar nasional tentunya belum siap menjalankan program-program 

sekolah. Tentunya kesiapan ataupun ketidaksiapan menjalankan program 

sekolah ini berdampak pada prestasi sekolah tersebut, karena penilaian 

prestasi sekolah didasarkan atas pelaksanaan dan ketercapaian program-

program sekolah tersebut. 

Permasalahan yang dihadapi oleh SMK di Kota Surakarta adalah 

masih rendahnya prestasi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan 

lainnya yang berakibat pada menurunnnya prestasi sekolah. Menurut 

pengamatan peneliti bahwa kerja sama tim untuk mewujudkan visi sekolah 
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masih rendah. Tidak ada target yang harus dicapai oleh guru. Pola hubungan 

yang tidak kompak tentunya mempengaruhi tujuan sekolah. 

Kompetensi sebagai pendidik harus dikuasai, karena guru harus 

mampu mentransfer ilmu pada siswa-siswinya. Kompetensi ini dipengaruhi 

oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi minat dan bakat dan 

faktor eksternal yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, 

serta berbagai latihan yang dilakukan guru.  

Menurut Sumargi (2006: 9-11), profesionalisme guru dan tenaga 

kependidikan masih belum memadai utamanya dalam hal bidang 

keilmuannya. Misalnya guru Biologi dapat mengajar Teknologi Informatika 

(TI). Guru Tata Busana mengajar Sosiologi dan sebagainya yang tidak sesuai 

dengan kualifikasi pendidikannya. Memang jumlah tenaga pendidik secara 

kuantitatif sudah cukup banyak, tetapi mutu dan profesionalisme belum sesuai 

dengan harapan. Banyak di antaranya yang tidak bermutu dan menyampaikan 

materi yang keliru sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan 

menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar bermutu.  

Usman (2006: 19), mengemukakan fakta empiris menunjukkan bahwa 

prestasi lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia jauh dari memadai. 

Kondisi ini tidak lepas dari peran guru. Sebagai pengajar dan pendidik, guru 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap pendidikan. Ini 

menunjukkan bahwa adanya prestasi sekolah yang rendah antara lain 

disebabkan oleh rendahnya prestasi guru.  
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Derming (dalam Uno, 2007: 86), mengemukakan bahwa faktor-faktor 

yang turut mempengaruhi rendahnya prestasi sekolah meliputi (1) input 

mentah atau siswa, (2) lingkungan instruksional, (3) proses pendidikan, dan 

(4) keluaran pendidikan. Dalam proses pendidikan, di dalamnya terdapat 

aktivitas guru mengajar, dan kepemimpinan kepala sekolah, iklim sekolah, 

sarana dan prasarana yang tersedia. Mulyono (2008: 65), mengatakan bahwa 

sekolah merupakan bagian dari sistem sosial. Sistem inipun akan dipengaruhi 

oleh suatu lingkngan dinamika sistem terbuka (Mulyono, 2008: 67). 

Berdasarkan pendapat di atas, fakta yang mengungkapkan betapa 

kepala sekolah, guru, dan iklim sekolah memiliki peranan terhadap prestasi 

sekolah. Kepala sekolah adalah seseorang yang memiliki pengaruh terhadap 

iklim kerja sama antar guru, karyawan dan siswa serta proses belajar yang 

baik. Guru adalah tenaga kependidikan yang mempunyai peran penentu 

keberhasilan mutu pendidikan di samping tenaga kependidikan lainnya, karena 

gurulah yang langsung bersinggungan dengan peserta didik, untuk 

memberikan bimbingan yang muaranya akan menghasilkan tamatan yang 

diharapkan. Dengan demikian, kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi, 

dan adanya iklim yang kondusif akan mampu meningkatkan prestasi sekolah. 

Berhasil atau tidaknya satuan pendidikan (sekolah) juga dapat dilihat 

dari prestasi sekolah tersebut. Salah satu indikator sekolah yang berhasil 

adalah apabila sekolah tersebut dapat memberikan pelayanan pendidikan yang 

berkualitas dan efektif baik di tingkat kelas (yakni kualitas pembelajaran) 

maupun di tingkat sekolah (kualitas pengelolaan sekolah). 
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Melihat fakta tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh SMK di Kota Surakarta yang berkaitan 

dengan masih rendahnya prestasi sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi SMK dilihat dari faktor pendidikan guru, pelatihan pembelajaran, dan 

intensitas kepemimpinan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumusakan sebagai berikut.  

1. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan pendidikan guru terhadap 

prestasi SMK se-Kota Surakarta? 

2. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan pelatihan pembelajaran 

terhadap prestasi SMK se-Kota Surakarta? 

3. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan intensitas kepemimpinan 

terhadap prestasi SMK se-Kota Surakarta? 

4. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan pendidikan guru, pelatihan 

pembelajaran, dan pelatihan pembelajaran terhadap prestasi SMK se-Kota 

Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan latar belakang 

masalah dan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Menemukan besarnya pengaruh pendidikan guru terhadap prestasi SMK 

se-Kota Surakarta. 
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2. Menemukan besarnya pengaruh pelatihan pembelajaran terhadap prestasi 

SMK se-Kota Surakarta. 

3. Menemukan besarnya pengaruh intensitas kepemimpinan terhadap prestasi 

SMK se-Kota Surakarta. 

4. Menemukan pengaruh pendidikan guru, pelatihan pembelajaran, dan 

intensitas kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi SMK se-Kota 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan kajian manajemen sekolah yang berkaitan dengan 

pengelolaan sekolah dalam mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. 

b. Bahan kajian teoritis faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

sekolah, dilihat dari faktor pendidikan guru, pelatihan, dan 

kepemimpinan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bahan masukan bagi pembuat kebijakan (Pemerintah Kota Surakarta), 

mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikannnya. 

b. Bahan masukan bagi Kepala SMK, untuk meningkatkan efektivitas 

kepemimpinan, agar manajemen sekolah berjalan sesuai harapan, serta 

tercapainya prestasi sekolah yang optimal. 

c. Bagi guru, sebagai masukan di dalam meningkatkan kompetensinya 

dalam mendukung program-program sekolah yang telah ditetapkan. 
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E. Definisi Operasional Variabel 

1. Prestasi Sekolah 

Prestasi sekolah dalam penelitian ini adalah prestasi yang dicapai 

meliputi: (a) nilai akreditasi, (b) nilai tertinggi dan nilai rata-rata ujian 

nasional, dan (c) kejuaraan yang diperoleh baik oleh siswa, guru, maupun 

karyawan pada tingkat kabupaten/kota, propinsi, maupun nasional. 

Adapun cara penskorannya adalah: (1) untuk kejuaraan tangkiat 

kabupaten/kota diberi skor 3, tingkat propinsi diberi skor 4, tingkat 

nasional diberi skor 5, (2) untuk nilai akreditasi dan nilai ujian nasional 

diambil dari perolehan nilai akreditasi dan nilai ujian nacional yang ada di 

dokumen masing-masing sekolah, dan (3) nilai akhir prestasi sekolah 

adalah nilai rata-rata hasil penjumlahan dari nilai akreditasi, nilai ujian 

nasional dan nilai kejuaraan dalam mengikuti lomba. 

2. Pendidikan Guru 

Pendidikan guru adalah jenjang atau tingkatan pendidikan guru 

yang diperoleh secara resmi dan sah dari lembaga pendidikan formal. 

Karena kualifikasi pendidikan guru minimal sarjana (S1), maka yang 

dihitung adalah membandingkan antara jumlah guru yang berpendidikan 

S1 dengan jumlah guru yang berpendidikan S2.  

Adapun cara penskorannya adalah jumlah guru yang berpendidikan 

sarjana (S1) dibagi jumlah guru yang berpendidikan pascasarjana (S2). 
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3. Pelatihan Pembelajaran 

Pelatihan pembelajaran adalah pelatihan yang diikuti oleh guru 

berkaitan dengan tugas utamanya yaitu membelajarkan siswa, yang 

meliputi: (a) TOT (Training of Trainer), (b) Information Technology, (c) 

E-Learning Courses, (d) Bimtek, dan (e) Diklat alih fungsi.  

Adapun cara penskorannya adalah rata-rata dari nilai seluruh 

pelatihan pembelajaran yang pernah diikuti oleh para guru. 

4. Intensitas Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Intensitas kepemimpinan kepala sekolah di dalam penelitian ini 

adalah kemampuan seorang kepala sekolah dalam mempengaruhi dan 

menggerakkan bawahan guna tercapainya tujuan sekolah. Indikator-

indikator kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini adalah: (a) 

kepemilikan tupoksi tertulis dan disosialisaikan, (b) bekerja sesuai tupoksi, 

dan (c) disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 

Adapun cara penskorannya adalah: (a) jika hal-hal tersebut di atas 

selalu dilaksanakan diberi skor 4, (b) sering dilakukan diberi skor 3, (c) 

jarang dilakukan diberi skor 2, dan (d) tidak pernah dilakukan diberi skor 1.  

 


