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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemendikbud (2014: 7) mendefinisikan mutu pendidikan ialah 

kemampuan sekolah dalam pengelolaan sekolah secara operasional dan 

efisien terhadap komponen-komponen nilai tambah terhadap komponen 

tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Pendidikan yang 

berkualitas selalu menjadi tolok ukur yang utama suatu bangsa dan 

Negara, dimaksudkan jika di suatu Negara tersebut memiliki pendidikan 

yang bermutu bagus berarti sumber daya manusia Negara tersebut juga 

memiliki kualitas bagus.  

Rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan di Indonesia masih menjadi salah satu masalah dalam dunia 

pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan 

berperan penting pada proses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. 

Usaha pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM meliputi 

pengembangan dan perbaikan kurikulum, pengembangan materi ajar, 

perbaikan sarana dan prasarana, pelatihan bagi guru dan tenaga 

pendidikan. Sumber Daya Manusia di sini dikhususkan dari calon penerus 

bangsa, yaitu peserta didik di sekolah. Lembaga pendidikan sendiri, 

banyak upaya yang dilakukan tidak lain untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan pendidikan agar dapat membentuk suatu Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas untuk bangsa. Menurut Sopiatin (2010:1), 
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sumber-sumber mutu pendidikan antara lain sarana gedung sekolah, guru 

yang kompeten, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, 

dorongan orang tua, aplikasi teknologi, serta kurikulum yang memadai. 

Kualitas pembelajaran juga tidak terlepas dari peran guru di 

sekolah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan 

peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, 

perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu 

manajemen sekolah. Guru profesional tercermin pada pelaksanaan 

pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi 

maupun metode dalam mengajar dan mendidik. Tugas guru tidak hanya 

melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, tetapi 

juga sebagai figur yang membentuk dan membangun watak dan 

kepribadian peserta didik sehingga mereka memiliki sikap mental serta 

karakter yang baik yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional bangsa. 

Memotivasi peserta didik agar semangat belajar, mendisiplinkan peserta 

didik untuk taat pada peraturan sekolah dan di luar sekolah, dan mengajari 

peserta didik menerapkan sopan santun dimana saja.  

Peran guru dalam pencapaian kualitas pembelajaran sangatlah 

dominan. Menurut Supardi (2013:19), kinerja guru merupakan 

kemampuan dan keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan tugas-

tugas pembelajaran. Guru yang memiliki sikap positif terhadap 

pekerjaannya ialah guru yang memiliki kinerja. Kinerja seorang guru 
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merupakan layanan yang sangat berpengaruh dalam menciptakan kualitas 

pendidikan yang baik. Tetapi, fenomena yang terlihat saat ini banyak 

peserta didik yang melenceng dari aturan. Seperti fenomena bolos sekolah, 

atau peserta didik yang tidur di kelas saat pelajaran berlangsung. Bahkan 

tidak jarang ketika guru menegur mereka kemudian dapat perlawanan 

yang tidak sopan dari perserta didik tersebut. Melawan atau marah-marah 

kepada guru karena mereka tidak terima saat ditegur.  

Fenomena lain yang juga terkait peran guru terhadap kualitas 

pembelajaran yaitu langkah guru dalam pemberian PR dan tugas (take 

home) dirasa kurang tepat sasaran. Pemberian PR dan tugas (take home) 

pada dasarnya bertujuan untuk membantu siswa memahami materi di luar 

jam kelas, akan tetapi faktanya hanya beberapa siswa yang murni 

mengerjakan sendiri. Justru dari pemberian tersebut siswa tugas dan PR 

dan tugas (take home) para siswa mendapatkan beban yang menghalangi 

mereka untuk belajar mata pelajaran yang lain, seperti misalnya akan 

diadakan ulangan harian pada keesokan harinya. Konsentrasi siswa 

menjadi terpecah karena PR dan tugas (take home) yang diberikan oleh 

guru mata pelajaran lain. Hal ini dibenarkan berdasarkan survei dari zenius 

pada bulan september-oktober 2014. Kemudian pendekatan cara mengajar 

guru kurang tepat, misalnya seperti penelilaian siswa terhadap satu guru 

mata pelajaran tertentu yang menurut siswa cara mengajarnya 

membosankan (monoton), membuat ngantuk, materinya tidak menarik, 

cara menerangkannya kurang jelas, dan lain sebagainya. Jika 
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penenilaiannya tersebut hanya dari satu atau dua siswa dapat dimaklumi 

mungkin siswa tersebut yang tidak tertarik, tetapi jika penilaian dari 

beberapa siswa maka hal ini akan berdampak pada penguasaan materi dan 

nilai siswa sehingga waktu belajar yang digunakan terasa sia-sia karena 

siswa tidak memahami apa telah diajarkan guru.  

Dalam tujuan memberikan efek jera kepada siswa yang terlambat 

dan ribut di kelas, bukan hal baru siswa diberikan hukuman. Akan tetapi 

hukuman yang sering diterima siswa sering tidak menyelesaikan masalah, 

faktanya tetap saja banyak siswa yang masih datang terlambat dan ribut di 

kelas, dikarenakan ketika siswa tersebut terlambat masuk kelas mereka 

mendapatkan hukuman fisik. Menurut psikolog klinis dari Columbia 

University, Laura Markham yang menyatakan bahwa “hukuman tidak 

selalu mampu menguabah anak didik menjadi baik, terutama untuk jangka 

panjang atau bahkan dapat membuat pihak terhukum(siswa) marasa rendah 

diri, hilang kepercayaan, kerenggangan hubungan emosional, perasaan 

untuk terus berontak, bahkan memicu kebohongan-kebohongan untuk 

menutupi kesalahannya”, bentuk hukuman yang tidak tepat sasaran dapat 

berpotensi membuat siswa untuk bersikap antipati terhadap guru, bahkan 

tidak menyukai pelajaran yang diampunya. Hal ini sangat memprihatinkan 

mengingat bahwa mereka adalah penerus bangsa yang seharusnya menjadi 

bibit yang lebih baik dari generasi sebelumnya. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sragen merupakan sekolah yang 

menerapkan metode belajar yang inovatif, kreatif, juga memiliki lokasi 
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yang kurang strategis. Terletak tepatnya di Anggrek No.34 kelurahan 

Sragen Kulon kecamatan Sragen. Sekolah Menengah Atas 2 Sragen terus 

berupaya menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai 

kompetensi bersaing yang tinggi. Sekolah ini terakreditasi A dengan 

jumlah siswa sebanyak 973 dari 30 kelas. Terdapat beberapa bangunan di 

sekolah ini yang rusak apalagi banyak ruangan yang terlihat kotor tidak 

dijaga kebersihannya, selain itu buku yang tersedia di perpustakaan SMA 

2 Sragen ini kurang lengkap, sementara itu ketersediaan alat di 

laboratorium juga kurang memadai. Hal ini berdampak negatif terhadap 

kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Prestasi yang diperoleh dari 

siswa di sekolah ini masih tertinggal dari sekolah yang berada di 

Kabupaten Sragen lainnya. Pada saat penerimaan peserta didik baru saja 

nilai tertinggi di sekolah ini hanya 32,95 sedangkan nilai terendahnya 

24,15. Selain itu peran guru tidak serta merta mengarahkan peserta didik 

untuk menjadi siswa yang cerdas, guru juga harus memotivasi siswa 

menjadi pribadi yang memiliki semangat juang tinggi dan selalu ingin 

maju. 

Budaya sekolah sangat berperan penting dalam peningkatan 

efektifitas kualitas pembelajaran di sekolah. Menurut Depdiknas, elemen 

penting budaya sekolah adalah norma, keyakinan, tradisi, upacara 

keagamaan, seremoni dan mitos yang diterjemahkan oleh sekelompok 

orang tertentu. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan – kebiasaan yang 

dilakukan warga sekolah terus menerus(Depdiknas, 2003:1). Peningkatan 
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kualitas melalui otonomi sekolah, yaitu sekolah memiliki kemandirian dan 

inisiatif dalam mengelola juga memberdayakan sumber daya yang tersedia 

di sekolah akan terwujud apabila mendapat dukungan optimal dari 

kepemimpinan kepala sekolah yang baik. Menurut Samino (2012:28), 

kepemimpinan adalah kemampuan pribadi dalam memimpin organisasi 

dan mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan 

sekolah baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Kepemimpinan di 

Sekolah Menengah 2 Sragen tentunya sangat mempengaruhi tercapainya 

tujuan dari kegiatan Pembelajaran di sekolah tersebut. Dalam kaitannya 

perkembangan kualitas pendidikan sekolah memerlukan seorang 

pemimpin yang mampu menangani berbagai masalah dan tantangan 

menuju masa depan, tetapi kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan 

oleh kepala sekolah tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Kualitas 

pembelajaran sangat berkaitan dengan kepala sekolah sebagai top manager 

yaitu kepala sekolah diharapkan dapat memperngaruhi bawahannya, 

khususnya para guru dalam rangka dalam meningkatkan pembelajaran 

melalui pemberdayaan sumber daya manusia dan peningkatan budaya 

sekolah.  

Perubahan system pendidikan yang terjadi dalam kurun waktu yang 

cepat sehingga banyak pendidikan atau guru perlu beradaptasi dengan 

budaya sekolah yang baru. Budaya sekolah yang masih cenderung 

tradisional masih melekat pada perilaku sumber daya manusia yang ada. 
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Kepala sekolah, budaya sekolah, dan guru ialah komponen penting yang 

berpengaruh dalam keberhasilan peningkatan kualitas pembelajaran 

sekolah. Ketidakpuasan masyarakat atau orang tua terhadap nilai hasil 

ujian nasional berbasis komputer (UNBK) siswa yang cenderung masih 

rendah yaitu dengan rata-rata 70,44 menjadi satu dari masalahkualitas 

pembelajaran di SMA Negeri 2 Sragen. Budaya sekolah yang modern, 

professional, dan tertib menjadi cita-cita semua sekolah. Akan tetapi dalam 

perwujudannya dengan waktu yang singkat adalah tidak mungkin. Untuk 

itu perlu waktu dalam menerapkan budaya sekolah yang baik yang 

menjadi kebiasaan siswa sehingga siswa juga terdidik dengan tertib dan 

berkualitas. Dalam proses perbaikan kebiasaan atau budaya sekolah 

tersebut dapat dimulai dari kebiasaan kecil yang buruk satu persatu.  

Seorang guru tidak hanya sebatas satus sebagai seorang pendidik, 

namun peranan guru lebih luas lagi yaitu sebagai penyelenggara 

pendidikan dalam peningkatan mutu pembelajaran atau mutu pendidikan 

yang diadakan di sekolah. Budaya sekolah selalu mengalami perubahan 

dari waktu ke waktu. Budaya sekolah yang baik dan tertib diharapkan 

tidak menurun tetapi selalu tertib menjadi kebiasaan di sekolah, dan dijaga 

keberadaannya. Sedangkan kebiasaan yang buruk sekolah diharapkan 

dapat mengalami perubahan menjadi lebih baik, akan tetapi faktanya 

kebiasaan yang buruk tersebut menjadi suatu warisan turun temurun yang 

masih dilakukan di sekolah. Budaya sekolah yang buruk akan berakibat 

kepada peserta didik yang memiliki kebiasaan buruk dan berujun pada 
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kualitas yang buruk. Jika kualitas di sekolah buruk maka sekolah akan 

tetap tertinggal dari sekolah lain. 

Berdasarkana uraian tersebut maka terlihat bahwa kualitas 

pembelajaran di sekolah sedikit lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Untuk itu peniliti ingin meneliti tentang peran guru, budaya sekolah, serta 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran. 

Kepemimpinan kepala sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Sragen belum sepenuhnya efektif dan efisien, budaya sekolah yang kurang 

baik masih menjadi kebiasaan siswa secara turun temurun, serta peran 

guru yang belum sepenuhnya optimal sehingga menjadikan kualitas 

pembelajaran di sekolah tersebut masih tertinggal dari sekolah lain serta 

menjadikan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Sragen masih rendah 

dibanding sekolah lain. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk meneliti 

faktor yang mempengaruhi tingginya kualitas pembelajaran di Sekolah 

Menengah Atas 2 Sragen . 

 

B. Identifikasi Masalah 

Seperti yang telah dibahas pada latar belakang bahwa kualitas 

pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

1. Peran guru yang belum sepenuhnya efektif terhadap peserta didik  

2. Kurang maksimalnya kinerja guru sebagai pembimbing dan pendidik 

3. Budaya sekolah yang buruk masih saja dilakukan di sekolah 

4. Kepemimpinan kepala sekolah yang belum sepenuhnya mumpuni 
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5. Kualitas pembelajaran yang monoton, tidak ada perkembangan yang 

berarti 

6. Kualitas pembelajaran yang masih tertinggal dari sekolah lain 

7. Rata-rata kelulusan yang masih rendah 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari uraian identifikasi masalah diatas, terlihat bahwa 

permasalahan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sragen bersifat 

kompleks. Agar penelitian ini dapat memecahkan masalah secara 

sistematis, mendalam dan terarah sesuai tujuan maka peniliti memberi 

batasan yakni kontribusi peran guru, budaya sekolah dan kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Sragen. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Adakah kontribusi positif peran guru terhadap kualitas pembelajaran? 

2. Adakah kontribusi positif budaya sekolah terhadap kualitas 

pembelajaran? 

3. Adakah kontribusi positif kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kualitas pembelajaran? 
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4. Adakah  kontribusi positif peran guru, budaya sekolah, dan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui : 

1. Ada atau tidak kontribusi positif peran guru terhadap kualitas 

pembelajaran. 

2. Ada atau tidak kontribusi positif budaya sekolah terhadap kualitas 

pembelajaran. 

3. Ada atau tidak kontribusi positif kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kualitas pembelajaran. 

4. Ada atau tidak kontribusi positif peran guru, budaya sekolah, dan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tentang kontribusi peran guru, budaya sekolah, dan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran di SMA 

Negeri 2 Sragen ini akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, serta 

dapat dijadikan sumber referensi untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut yang kaitannya dengan kualitas pembelajaran. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada 

kepala sekolah untuk memecahkan masalah dalam upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran di Sekolah Menengah Atas 

negeri 2 Sragen. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

peningkatan kualitas pembelajaran Sekolah Menengah Atas Negeri 

2 Sragen. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk 

meningkatkan kinerja guru sebagai proses dalam peningkatan 

kualitas pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sragen. 


