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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sebagai proses sosial, pendidikan terbingkai dalam pandangan 

sosiologis yang menekankan pada intuisi serta peranan dan harapan 

masyarakat yang ada di dalam kehidupan manusia. Jadi secara sosiologis, 

tujuan pendidikan seharusnya disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Dalam 

hal ini, pendidikan menekankan pada pembentukan perilaku individual sesuai 

dengan peran social yang dicita-citakan masyarakat (Suhartono, 2009: 101). 

Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan 

bagian dari sistem sosial negara bangsa. Ia bertujuan untuk mencetak manusia 

susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertakwa, sehat 

jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian 

yang mantap dan mandiri dan lain sebagainya.  Agar tujuan tersebut dapat 

tercapai maka dibutuhkan kurikulum yang kuat, baik secara infrastruktur 

maupun superstruktur (Soedijarto, 2008: 117). Kurikulum tersebut nantinya 

yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan 

pembelajaran, khususnya interaksi antar pendidik dengan peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai pendidik dituntut untuk dapat 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan bermakna 

sehingga prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. 
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Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Karena proses 

belajar-mengajar mengandung serangkaian perbuatan pendidikan/guru dan 

siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik 

antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses 

belajar-mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar mengajar ini merupakan 

memiliki arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan 

siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan hanya 

penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan menanamkan sikap 

nilai pada diri siswa yang sedang belajar. 

Pembelajaran merupakan komponen utama dari sekolah, oleh karena itu 

pengambilan keputusan sekolah dalam bidang pembelajaran tidak dapat 

dilakukan oleh sembarang orang. Pengambilan keputusan merupakan bagian 

dari manajemen sekolah dimana manajemen ini membutuhkan peran seorang 

pemimpin. Pengambilan keputusan di sekolah tidak lepas dari kepemimpinan 

sekolah. Keberhasilan suatu institusi dalam menjalankan program yang telah 

direncanakan atau diorganisasikan perlu didukung dengan sebuah 

kepemimpinan yang efektif  

Guru sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab dari 

tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat dan negara. Tanggung jawab dari 

orang tua diterima guru atas dasar kepercayaan bahwa guru mampu 
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memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan peserta 

didik dan diharapkan pula dari pribadi guru memancar sikap-sikap dan sifat-

sifat normatif baik sebagai kelanjutan dari sikap dan sifat orang tua (Ihsan, 

2010: 8). 

Kepemimpinan mempunyai peranan sentral dalam organisasi, maka 

dimensi-dimensi kepemimpinan dalam organisasi yang bersifat komplek perlu 

dikaji secara terkoordinasi sehingga peranan kepemimpinan dapat 

dilaksanakan  secara efektif. Dimensi-dimensi tersebut adalah definisi apa 

yang dimaksud kepemimpinan, tugas dan fungsi kepemimpinan, efektifitas 

kepemimpinan serta usaha-usaha memperbaiki kepemimpinan. 

Kesuksesan dan kegagalan suatu organisasi selalu dihubungkan dengan 

kepemimpinan. Secara umum fungsi pemimpin adalah memudahkan 

pencapaian tujuan organisasi. Menurut Sobri (2009: 75), suatu organisasi akan 

berhasil atau gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan lembaga 

tersebut. Tipe kepemimpinan akan identik dengan gaya kepemimpinan 

seseorang. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, gurulah yang memimpin dan 

bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan yang dilakukannya itu. Ia tidak 

melakukan instruksi-instruksi dan tidak berdiri di bawah instruksi lain, kecuali 

dirinnya sendiri setelah masuk dalam situasi kelas. Jadi setelah masuk kelas, 

tugas guru adalah sebagai pemimpin dan bukan semata-mata mengontrol atau 

mengkritik. 
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Peranan pendidik dalam masyarakat Indonesia tetap dominan, sekalipun 

teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang 

cepat. Menurut Herawan (2010: 229) karena ada dimensi-dimensi proses 

pendidikan, atau lebih khusus lagi proses pembelajaran, yang diperankan oleh 

pendidik yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Fungsi mereka tidak 

akan bisa seluruhnya dihilangkan sebagai pendidik dan pengajar bagi peserta 

didiknya. 

Proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila didukung 

oleh guru yang mempunyai kompetensi dan kinerja yang tinggi karena guru 

merupakan ujung tombak dan pelaksana terdepan  pendidikan anak-anak di 

sekolah dan sebagai pengembang kurikulum. Menurut Sembiring (2009: 13-

14), komponen yang sangat memengaruhi proses pendidikan adalah guru, 

sebab guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan 

siswa sebagai subjek dan objek belajar. Oleh sebab itu, untuk mencapai 

standar proses pendidikan, sebaiknya dimulai dengan menganalisis komponen 

guru. Sedangkan Barizi (2009: 154) menjelaskan bahwa guru diharapkan 

mampu memberikan layanan pendidikan yang optimal kepada siswa. Jadi 

kelas bukanlah sarana bagi guru melakukan pertunjukan kemampuan 

keilmuannya, melainkan sarana bagi siswa untuk belajar. 

Menurut Aqib (2008: 22), guru memegang peranan sentral dalam proses 

belajar mengajar, untuk itu mutu pendidikan di suatu sekolah sangat 

ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam menjalankan 

tugasnya. Menurut Aqib, guru adalah factor penentu bagi keberhasilan 
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pendidikan di sekolah, karena guru merupakan sentral serta sumber kegiatan 

belajar mengajar. Lebih lanjut dinyatakan bahwa guru merupakan komponen 

yang berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan dan kompetensi professional dari seorang 

guru sangat menentukan pendidikan. 

Menurut Sanjaya (2008: 53), guru yang menganggap mata pelajaran IPS 

sebagai mata pelajaran hafalan, misalnya, akan berbeda dalam pengelolaan 

pembelajarannya dibandingkan dengan guru yang menganggap mata pelajaran 

tersebut sebagai mata pelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir. Demikian juga dengan pelajaran matematika, guru yang menganggap 

sebagai mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Pandangan yang demikian 

dapat mempengaruhi cara penyajian mata pelajaran tersebut di kelas. 

Yamin (2009: 71-72) pun menegaskan bahwa guru bisa menjadi faktor 

penghambat dalam melaksanakan penciptaan suasana yang menguntungkan 

dalam proses pembelajaran. Misalnya guru dengan tipe kepemimpinan guru 

yang otoriter dan kurang demokratis, format pembelajaran yang monoton, 

kepribadian guru, pengetahuan guru dan pemahaman guru tentang peserta 

didik. 

Tidak sedikit anggapan yang menempatkan IPS hanya sebatas hafalan 

dimana persiapan dari guru pun tidak serumit mata pelajaran lainnya, seperti 

IPA dan Matematika yang memang dikenal lebih utama. Anggapan semacam 

ini memang tidak sepenuhnya benar karena setiap guru dituntut untuk mampu 

melaksanakan pembelajaran secara efektif, menarik dan aktif tanpa 
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membedakan materi dan mata pelajaran yang sedang disampaikan. Sekali lagi, 

faktor guru pengampu pelajaran IPS yang terlalu nyaman dengan metode 

ceramah dan miskin inovasi yang menjadikan pembelajaran menjadi monoton, 

membosankan dan pasif. 

SMP Negeri 6 Blora yang merupakan salah satu sekolah unggul di 

Kabupaten Blora sangat memperhatikan penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran. Sekolah yang terletak di pusat kota ini didukung oleh tenaga 

pendidik yang handal dan berpengalaman dalam mengampu mata pelajaran. 

Beberapa tenaga pendidik pun seringkali terlibat dalam kegiatan akademis 

setingkat Kabupaten. 

Di lokasi penelitian, SMP Negeri 6 Blora, yang merupakan salah satu 

sekolah unggul di Kabupaten Blora sangat memperhatikan kualitas dan 

aktivitas penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Sekolah yang terletak di 

pusat kota ini didukung oleh tenaga pendidik yang handal dan berpengalaman 

dalam mengampu mata pelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi dan 

melakukan evaluasi. Namun peran guru sebagai penanggung jawab kegiatan 

pembelajaran berimbas pada fungsi guru dalam kepemimpinan. 

Peran kepemimpinan guru akan berhasil apabila guru memiliki 

kepribadian, seperti kondisi fisik yang sehat, percaya diri sendiri, memiliki 

daya kerja yang besar dan antusiasme, gemar dan cepat mengambil keputusan, 

bersikap objektif dan menguasai emosi,serta bertindak adil. Selain itu, guru 

harus menguasai ilmu tentang teori kepemimpinan dan dinamika kelompok, 

menguasai prinsip-prinsip hubungan masyarakat, mnguasai teknik 
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berkomunikasi dan menguasai semua aspek organisasi persekolahan. Untuk 

itu, guru harus memiliki berbagai keterampilan yang dibutuhkan sebagai 

pemimpin seperti: bekerja dalam tim, keterampilan berkomunikasi, bertindak 

selaku penasehat dan orang tua bagi murid-muridnya, keterampilan 

melaksanakan rapat, diskusi dan membuat keputusan yang tepat, cepat, 

rasional dan praktis. 

Memang ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran. Mulai dari guru, minimnya fasilitas belajar, kemampuan dalam 

menerapkan metode pembelajaran dan lain-lain. Namun, bila tidak ada 

kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, hal itu merupakan masalah 

yang fundamental. Jika siswa belajar dalam kegembiraan, mereka pasti cepat 

menangkap materi  pelajaran. Sebaliknya, kalau proses belajar mengajar 

berlangsung dalam situasi tertekan dan ketakutan, jangan harap anak-anak bisa 

menangkap pelajaran (Sidi, 2009: 214). 

Di SMP Negeri 6 Blora kepemimpinan dari guru sebagai tenaga 

pendidik sangat diperhatikan. Pembelajaran IPS memang selalu identik 

dengan metode menghafal harus dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi 

menarik dan mampu meningkatkan hasil belajar. Pengalaman, kompetensi dan 

motivasi dari tenaga pendidik mempunyai andil dalam penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran IPS. Sejumlah guru 

dengan penngalaman kerja hingga belasan tahun serta partisipasi dalam 

kegiatan penunjang profesi diharapkan mampu memberikan kontribusi positif 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Atas dasar itulah, kemudian peneliti 
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berminat untuk melakukan penelitian di lokasi penelitian dengan fokus pada 

kepemimpinan guru dalam kegiatan pembelajaran. 

Dalam proses belajar mengajar, guru tidak lagi hanya berperan sebagai 

pengajar, seperti fungsinya yang menonjol selama ini, melainkan beralih 

sebagai pelatih, pembimbing, motivator, evaluator dan manajer belajar. Hal ini 

sudah sesuai dengan fungsinya dari peran guru masa depan. Dimana, seorang 

guru berperan mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar, memotivasi 

siswanya untuk bekerja keras dan mencapai prestasi setinggi-tingginya. 

Pembelajaran IPS yang selalu identik dengan metode menghafal, di 

SMP Negeri 6 Blora peran kepemimpinan dari guru sebagai tenaga pendidik 

sangat diperhatikan. Pengalaman, kompetensi dan motivasi dari tenaga 

pendidik mempunyai andil dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, 

termasuk dalam pembelajaran IPS. Atas dasar itulah, kemudian peneliti 

berminat untuk melakukan penelitian di lokasi penelitian dengan fokus pada 

peran kepemimpinan guru dalam kegiatan pembelajaran. Harapannya adalah 

dapat memahami lebih dalam yang berkaitan dengan kepemimpinan 

pembelajaran IPS dan permasalahannya. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dari  latar belakang masalah di atas, peneliti menentukan fokus dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kepemimpinan guru dalam pembelajaran IPS. 

Fokus penelitian tersebut dibagi menjadi tiga subfokus sebagai berikut: 
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1. Bagaimana karakteristik guru sebagai edukator dalam pembelajaran IPS di 

SMP Negeri 6 Blora? 

2. Bagaimana karakteristik guru sebagai motivator dalam pembelajaran IPS 

di SMP Negeri 6 Blora? 

3. Bagaimana karakteristik guru sebagai evaluator dalam  pembelajaran IPS 

di SMP Negeri 6 Blora? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kepemimpinan guru 

dalam pembelajaran IPS. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah  

1. Mendeskripsikan karakteristik guru sebagai edukator dalam pembelajaran 

IPS di SMP Negeri 6 Blora. 

2. Mendeskripsikan karakteristik guru sebagai motivator dalam pembelajaran 

IPS di SMP Negeri 6 Blora. 

3. Mendeskripsikan karakteristik guru sebagai evaluator dalam  pembelajaran 

IPS di SMP Negeri 6 Blora. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

tentang kepemimpinan guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 

perannya selaku pemimpin dalam kegiatan pembelajaran tersebut, guru 
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dapat mengembangkan kepemimpinan sehingga kegiatan pembelajaran 

menjadi aktif, kreatif  dan efektif.  

2. Manfaat Praktis. 

a) Bagi Tenaga Pendidik 

Dapat berperan secara optimal sebagai penyelenggara pembelajaran 

sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung secara aktif, menarik 

dan efektif. 

b) Bagi Peserta Didik 

Dapat mengikuti kegiatan pembelajaran berlangsung secara aktif 

sehingga kegiatan pembelajaran menjadi bermakna. 

c) Bagi Kepala Sekolah 

Dapat melakukan supervisi pembelajaran sehingga mutu pendidikan 

dan kegiatan pembelajaran dapat berkembang. 

d) Bagi Pengawas Sekolah 

Dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemmbelajaran 

sehingga tenaga pendidik mengetahui kekurangan dan kelebihan 

dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta 

mengembangkan kompetensinya. 
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E. Daftar Istilah 

1. Kepemimpinan  

Adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang menyebabkan 

pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.  

2. Pembelajaran  

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran sesuai dengan strategi tertentu sehingga peserta didik 

dapat mencapai kompetensi. 

3. Educator  

Adalah peran yang dilaksanakan guru sebagai sumber belajar  

sehingga membantu peserta didik dalam menguasai materi yang 

disampaikan. 

4. Motivator  

Adalah peran yang dilaksanakan guru sebagai pendorong 

motivasi peserta didik sehingga mempunyai semangat dalam belajar. 

5. Evaluator  

Adalah peran yang dilaksanakan guru sebagai penilai aktivitas 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga dapat 

mengukur hasil belajarnya. 

 

 

 

 


