
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan membentuk

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah pusat, pemerintah

daerah, atau masyarakat yang khusus menyelenggarakan pendidikan pada

jalur pendidikan formal (Pasal 1 UU No. 14 Th 2005). Keberhasilan sekolah

ditentukan oleh para guru dan kepala sekolah. Keberhasilan organisasi

sekolah tersebut tidak bisa lepas dari strategi yang dikembangkan oleh Kepala

Sekolah dalam membina hubungan kerja dengan para guru.

Dalam organisasi sekolah, hubungan Kepala Sekolah dengan guru

merupakan hubungan antara atasan atau pemimpin dengan bawahan sebagai

mitra kerja yang telah diatur dalam struktur organisasi. Hubungan tersebut

bisa juga disebut hubungan antar manusia.

Dalam konteks hubungan antarmanusia dalam suatu organisasi, istilah

ini sering disebut kerekatan sosial atau kohesi sosial atau integrasi sosial.

Kohesi sosial merupakan kerekatan antara elemen-elemen sosial. Dalam

istilah kebahasaan, mempelajari kohesi berarti mempelajari hubungan antara

dua kalimat atau lebih. Kohesi adalah suatu sistem yang menghubungkan

makna satu kalimat dengan kalimat lain. Kalimat yang disampaikan

seseorang merupakan manifestasi dari pikiran, pengetahuan, sikap dan
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perilaku. Kohesi merupakan suatu karakteristik secara bersamaan yang

bagian-bagiannya memiliki satu kesatuan harmonis (Robert dalam Mahriyuni,

2005).

Dalam organisasi sekolah, antara seorang anggota dengan anggota lain

memiliki persamaan dan perbedaan kepentingan. Persamaan dan perbedaan

itu disebabkan oleh latar belakang kedudukan, kesempatan, kekayaan, agama

dan budaya. Perilaku anggota organisasi yang berkedudukan rendah, miskin,

dan tidak memiliki peluang akan berbeda dengan orang yang berada pada

kondisi sebaliknya. Persamaan dan perbedaan perilaku itu terkadang

membawa dampak pada perpecahan atau keutuhan, cerai-berai atau

kebersamaan. Teori Malinowski dalam Tumanggor (2005) tentang kohesi

menyatakan bahwa keutuhan akan terjadi apabila suatu wilayah kehidupan

dilandasi secara kuat oleh keuntungan timbal balik dibawah prinsip-prinsip

legal (Harsono, 2008).

Hubungan adalah kerekatan hubungan antara elemen-elemen

organisasi sekolah. Kerekatan hubungan itu dapat melahirkan keutuhan,

perpecahan, dan atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan

secara ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa

hubungan merupakan kerekatan, keutuhan, dan hubungan timbal balik antara

kepala sekolah dan guru di organisasi sekolah dalam menyelenggarakan

kegiatan akademik.

Dalam membentuk sebuah organisasi yang baik, dibutuhkan seorang

figur pemimpin yang dapat mendayagunakan semua potensi yang ada dalam
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sekolah untuk suatu visi dan misi sekolah. Tidak ada faktor yang memberikan

banyak manfaat terhadap sebuah organisasi selain pemimpin yang efektif.

Gibson (2004: 1) menyatakan bahwa pemimpin diperlukan untuk menentukan

tujuan, mengalokasikan sumber daya yang langka, memfokuskan perhatian

pada tujuan-tujuan perusahaan, mengkoordinasikan perubahan, membina

kontak antarpribadi dengan pengikutnya, menetapkan arah yang benar atau

yang paling baik bila kegagalan terjadi. Kenyataan dalam sebuah organisasi

adalah bila kelompok orang atau pekerja dibiarkan sendiri tanpa pemimpin

dan membiarkan mereka berjalan sendiri-sendiri, kurang pengarahan dan

disiplin, maka hanya beberapa yang akan mampu mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

SMP Negeri 1 Delanggu Klaten merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional, merupakan SMP kedua terbaik di Kabupaten Klaten, SMP

menuju standar ISO 9001.14000, memiliki prestasi membanggakan baik

dibidang akademik maupun non akademik. Lokasi ini dikatakan khas atau

istimewa karena keahlian, reputasi, konsep, kekritisan, kebijaksanaan, dan

tanggung jawabnya.

SMP Negeri 1 Delanggu sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional (RSBI) ditetapkan dengan Surat Keputusan Dirjen Peningkatan

mutu SMP No: 2105/C3/KP/2009. Upaya mewujudkan sekolah sebagai RSBI

memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis, terarah, dan terencana. Diawali

dengan peningkatan kapasitas sekolah sesuai Standar Nasional pendidikan

yang selanjutnya diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
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penyelenggara pendidikan. Dengan kondisi tersebut, maka satuan pendidikan

diharapkan mampu secara mandiri mengembangkan proses pembelajaran

menggunakan Bilingual sebagai bahasa pengantar  dalam rangka pencapaian

kompetensi yang diharapkan (Diknas, 2008: 3).

Sebelum menjadi sekolah bertaraf internasional, maka sekolah tersebut

dalam taraf rintisan terlebih dahulu. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

(RSBI) diharapkan berkembang dengan baik sehingga dapat menjadi Sekolah

Bertaraf Internasional (SBI). Salah satu profil sekolah bertaraf internasional

yang membedakannya dengan sekolah lain adalah konsep penyelenggaraan

pendidikan di SMP Negeri 1 Delanggu= SNP + X 1,2,3 dan 4 sebagai berikut:

-SNP= 8 Standar (Standar Isi, SKL, Proses, Pendidik dan tenaga

kependidikan, Pengelolaan, Sarana dan Prasarana, Penilaian dan

pembiayaan)

-X1= Penguatan,perluasan,pendalaman terhadap SNP.

-X2= Bernuansa keinternasionalan.

-X3=Berbasis IT.

-X4= Pengembangan Budaya sekolah

Ciri-ciri proses penyelenggaraan SBI sebagai berikut: (1) pro-

perubahan, yaitu proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan dan

mengembangkan daya kreasi, inovasi, nalar, dan eksperimentasi untuk

menemukan kemungkinan-kemungkinan baru, a joy of discovery, (2)

menerapkan model pem-belajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;

student centered; reflective learning, active learning; enjoyable dan joyful
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learning, cooperative learning; quantum learning; learning revolution; dan

contextual learning, yang kesemuanya itu telah memiliki standar

internasional; (3) menerapkan proses pembelajaran berbasis TIK pada semua

mata pelajaran; (4) proses pembelajaran menggunakan bahasa Inggris,

khususnya mata pelajaran sains, matematika, dan teknologi; (5) proses

penilaian dengan menggunakan model penilaian sekolah unggul dari negara

anggota OECD dan/atau negara maju lainnya, dan (6) dalam penyelenggaraan

SBI harus menggunakan standar manajemen intenasional, yaitu

mengimplementasikan dan meraih ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan

ISO 14000, dan menjalin hubungan sister school dengan sekolah bertaraf

internasional di luar negeri.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji

pengelolaan hubungan kerja kepala sekolah dan guru di SMP Negeri 1

Delanggu Klaten.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan bagaimana karakteristik

pengelolaan hubungan kerja Kepala Sekolah dan guru di SMP N 1 Delanggu.

Fokus ini dijabarkan menjadi dua sub fokus.

1. Bagaimana karakteristik kepemimpinan Kepala Sekolah dalam membina

hubungan kerja Kepala Sekolah dan guru di SMP N 1 Delanggu?

2. Bagaimana karakteristik kebersamaan Kepala Sekolah dan guru di SMP N

1 Delanggu?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai

berikut.

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik kepemimpinan Kepala Sekolah

dalam membina hubungan kerja Kepala Sekolah dan guru di SMP N 1

Delanggu.

2. Untuk mendeskripsikan karakteristik kebersamaan Kepala Sekolah dan

guru di SMP N 1 Delanggu.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian, baik teoritis

maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi SMP N 1 Delanggu, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menambah bahan kajian tentang pengelolaan hubungan kerja kepala

sekolah dan guru di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

b. Sebagai sumbangan wawasan atau referensi bagi penelitian

selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menerapkan

teori dan mendapatkan gambaran dan pengalaman praktis dalam penelitian

etnografi mengenai pengelolaan sistem pendidikan.
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E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan merencanakan,

mengorganisasikan, melaksanakan, memotivasi, mengendalikan dan

mengembangkan segala upaya didalam mengatur dan mendayagunakan

sumberdaya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan

organisasi.

2. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah sebagai hubungan yang terjadi antara

bagian-bagian atau individu-individu baik antara mereka didalam

organisasi maupun antara mereka dengan pihak luar organisasi sebagai

akibat penyelengaraan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai

sasaran dan tujuan organisasi.


