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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan salah satu organisasi pendidikan yang dapat 

dikatakan sebagai wadah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. 

Keberhasilan tujuan pendidikan di sekolah tergantung pada sumber daya 

manusia yang ada di sekolah tersebut yaitu kepala sekolah, guru, siswa, 

pegawai tata usaha, dan tenaga kependidikan lainnya. Selain itu harus 

didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai.  

Keberadaan guru amatlah penting bagi suatu bangsa, terlebih bagi 

keberlangsungan hidup bangsa ditengah perkembangan teknologi yang kian 

canggih. Hal ini membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan 

peranan dan kemampuannya. Berkaitan dengan jabatan dan profesi guru, 

fenomena sekarang terlihat dibeberapa tempat bahwa masih terdapat guru 

yang belum memiliki keahlian yang ditunjukkan dengan sertifikat dan ijazah 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya. 

Seorang guru profesional, memiliki kemampuan atau kompetensi yaitu 

seperangkat kemampuan sehingga dapat mewujudkan kinerja profesionalnya. 

Kemampuan yang perlu dimiliki guru dalam melaksanakan tugas pokoknya 

ialah kemampuan paedagogik (kemampuan mengelola pembelajaran), 

kemampuan kepribadian (kemampuan yang dewasa), kemampuan profesional 
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(kemampuan penguasaan materi yang luas), dan kemampuan sosial 

(kemampuan untuk berkomunikasi).1 

Kepemimpinan demokratisasi yang dilaksanakan di SMP 

Muhammadiyah 6 Plupuh diantaranya sebagai berikut: (1) melaksanakan 

rencana kerja jangka menengah (RKJM);(2) evaluasi harian, mingguan, 

bulanan, semesteran, dan tahunan. Guna mencapai langkah dan tujuan 

bersama;(3) kepala sekolah, guru, dan karyawan. Melaksanakan tugas sesuai 

dengan apa yang sudah ditetapkan.   

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka penulismengadakan 

penelitian dan membahasnya dalam bentuk Skripsi yang mengambil judul 

“Pengaruh Kepemimpinan Demokratisasi Kepala Sekolah Terhadap 

Profesionalisme Guru SMP Muhammadiyah 6 Plupuh”. 

B. RumusanMasalah 

Bertolak dari latar belakang penelitian, identifikasi, dan batasan 

masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yaitu 

“Pengaruh Kepemimpinan Demokratisasi Kepala Sekolah Terhadap 

Profesionalisme Guru SMP Muhammadiyah 6 Plupuh”. Rumusan masalah 

penelitian tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Kepemimpinan Demokratisasi Kepala Sekolah SMP 

Muhammadiyah 6 Plupuh? 

2. Bagaimana Tingkat Profesionalisme Guru SMP Muhammadiyah 6 

Plupuh? 

                                                 
1Buchari Alma, et.al,Guru Profesional (Menguasai Metode dan Terampil 

Mengajar), (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 141-142. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan Pengaruh Kepemimpinan Demokratisasi Kepala 

Sekolah SMP Muhammadiyah 6 Plupuh. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat profesionalisme guru SMP 

Muhammadiyah 6 Plupuh. 

Secara lebih rinci kegunaan penelitian ini dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritik 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama yang 

berhubungan dengan pengaruh kepemimpinan demokratisasi kepala 

sekolah terhadap profesionalisme guru. 

b. Menjadikan bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian 

lebih lanjut terhadap objek sejenis.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan informasi bagi para guru agar meningkatkan 

kualifikasinya sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme. 

b. Memberikan informasi bagi para kepala sekolah bahwa perilaku 

kepemimpinan demokratisasi dapat berpengaruh terhadap 

profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya. 

 
 
 
  


