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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK)  dan 

pesatnya arus globalisasi membuat dunia pendidikan di Indonesia banyak 

menghadapi tantangan. Permasalahan besar pendidikan nasional  yang 

sangat menonjol  yaitu masih rendahnya mutu pendidikan.  Salah satu 

indikator  rendahnya  mutu  pendidikan  ditunjukkan  dengan  rendahnya 

prestasi belajar siswa di sekolah.  

Berbagai  usaha  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  mutu 

pendidikan antara lain: pengembangan dan perbaikan kurikulum, sarana 

pendidikan, pelatihan guru, pengembangan dan pengadaan materi ajar. 

Tetapi  upaya tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. Salah satu indikator  kekurangberhasilan tersebut ditunjukkan 

dengan NEM siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang SLTP dan 

SLTA yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti (Umaedi, 1999).

Agar lulusan pendidikan nasional memiliki  keunggulan kompetitif 

dan komparatif  sesuai standar mutu nasional dan internasional,   maka 

diperlukan  cara untuk meningkatkan mutu  sumberdaya manusia  (SDM) 

Indonesia  agar  mampu  berkompetisi   secara  global.  Salah  satu  cara 

untuk meningkatkan mutu SDM tersebut  adalah dengan meningkatkan 

mutu  pendidikan  terutama  pendidikan  Sains  karena   perkembangan 

teknologi berakar dari perkembangan Sains (Yurnetti, 2002: 1).
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Salah satu tujuan pembelajaran Sains adalah  untuk membantu 

agar  siswa  dapat  menguasai   pengetahuan  tentang  keteraturan  sains 

dalam  bentuk  fakta-fakta,  konsep-konsep  dan  generalisasi  sains 

(Depdiknas, 2004a). Selama ini  pelajaran Sains khususnya Fisika  masih 

banyak ditakuti  oleh peserta  didik  seperti  halnya Matematika.  Padahal 

sebenarnya pelajaran Sains sangat menarik dan dekat dengan kehidupan 

di  sekitar  anak  didik.  Ketakutan  siswa  tersebut  banyak  berpengaruh 

terhadap  minat  belajar  mereka  sehingga  prestasi  belajarnya  sangat 

rendah.  Hal  tersebut  tercermin  dari  hasil  studi  yang  dilakukan 

International  Educational  Achievement (IEA)  yang menunjukkan bahwa 

kualitas siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara 

peserta studi,  sementara untuk  tingkat kemampuan matematika SLTP 

Indonesia   berada  pada  urutan  ke-34   dan  untuk  kemampuan  Ilmu 

Pengetahuan Alam SLTP di urutan ke-32 (Ngadiyo, 2002: 2).

Selain itu  hasil  survei  bidang Matematika, Fisika dan Sains lain 

oleh  UNESCO  di  43  negara   terhadap anak-anak  berusia  15  tahun, 

ternyata Indonesia menduduki peringkat sangat rendah  bersama Brasil 

dan Peru. Hasil survei UNESCO menurut Tim Olimpiade Fisika Indonesia 

(TOFI)  memberikan  indikasi  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  masih 

sangat  perlu  dibenahi  untuk  menghasilkan  pembelajaran  Sains  pada 

umumnya  dan  fisika  pada  khususnya.  Beberapa   penyebab  yang 

menghambat  terhadap  prestasi  belajar  Sains   pada  siswa  antara  lain 

(Sembel, 2003: 1-2):
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1. Motivasi Belajar Sains 

Harus diakui, sains masih dianggap sebagai ilmu sulit dan tidak 

membawa hasil memadai. Kesuksesan TOFI dan tim olimpiade sains 

lainnya memang telah mulai membantu menaikkan citra ilmu sains di 

masyarakat.  Namun peningkatan yang telah terjadi  masih jauh dari 

cukup  karena  baru  menyentuh  sebagian  kecil  dari  masyarakat. 

Sentra-sentra percontohan sains masih sangat terbatas di kota besar 

saja. Acara sains yang dikemas menarik baru ada di beberapa media 

cetak atau TV.

2. Fasilitas pendidikan 

Pembelajaran sains membutuhkan alat peraga dan laboratorium. 

Perlengkapan tersebut relatif mahal. Tidak banyak sekolah yang bisa 

menyediakannya secara memadai.  Hal ini  tercermin dari kelemahan 

siswa TOFI yaitu skor ujian eksperimen. Selain itu, ketersediaan buku 

atau piranti lunak pembelajaran fisika dengan harga memadai sangat 

kurang  di  Indonesia.  Hal  ini  menyebabkan  pelaksanaan  belajar 

mengajar terhambat dan kurikulum  tidak bisa dikembangkan secara 

optimal.  Akibatnya,  pembelajaran  sains  yang  seharus  banyak 

menggunakan expermental learning justru menjadi setumpuk hafalan 

rumus yang membosankan. 

Pada sekolah yang fasilitas dan sarananya menunjang seperti 

tersedianya  laboratorium  atau  alat  peraga  justru  belum  banyak 

difungsikan dengan maksimal  dan sering  hanya menjadi  penghuni 

gudang. Hal tersebut banyak disebabkan oleh kurangnya kemampuan 
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guru-guru di sekolah  memanfaatkan peralatan tersebut atau karena 

faktor  kreatifitas guru yang lemah.

3. Ketersediaan guru sains yang berkualitas

Dari  hasil  tes TOFI  terhadap sekumpulan guru Fisika,  terlihat 

bahwa  penguasaan  mereka  terhadap  materi  Fisika  yang  harus 

mereka  ajarkan  masih  sangat  lemah.  Banyak  di  antara  guru-guru 

tersebut yang memperoleh skor lebih rendah dari 10%. Saat ini TOFI 

sudah  mulai  menjalankan  program  pelatihan  guru.  Namun   akibat 

sumber  daya  terbatas,  jangkauan  dan  dampaknya  juga   belum 

nampak.

Seiring  diberlakukannya  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK) 

menuntut  konsekuensi  peran  guru  yang  berkualitas.  Guru  dituntut 

menentukan dan memilih bahan kajian yang sesuai tingkat pemahaman, 

relevan  dengan  konteks  kehidupan  siswa,  menentukan  strategi 

pembelajaran yang mendorong pengembangan potensi siswa, dan cemat 

mengikuti perkembangan  dan kendala pembelajaran yang dialami siswa 

untuk  dapat  memberikan umpan balik  yang tepat.  Hal  ini  tidak  hanya 

menuntut  perubahan  cara  mengajar  tetapi  secara  komprehensif   juga 

mencakup pergeseran cara pandang guru  (Sumantri, 2003: 3). 

Beberapa  fakta  empiris  di  atas  menunjukkan bahwa  rendahnya 

hasil belajar  Sains salah  satunya   disebabkan  kualitas   guru   Sains 

itu  sendiri.   Rendahnya  hasil  belajar  Sains  menunjukkan  kinerja  guru 

yang  belum  maksmal  pula.  Sebagai  pengajar  dan  pendidik,  guru 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Ini  berarti 
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bahwa kinerja  institusi  pendidikan  yang  kurang  maksimal   antara  lain 

disebabkan oleh kinerja guru yang kurang maksimal.

Dengan semakin  banyaknya tuntutan  tersebut  maka dibutuhkan 

kerja  keras  guru   untuk  meningkatkan  kinerjanya,  sehingga   dapat 

menjadi guru profesional dan berkompetensi secara global.  Tetapi pada 

kenyataannya  banyak  faktor  yang  berhubungan  dan  saling 

mempengaruhi  terhadap  pengembangan  profesionalisme  dan  kinerja 

guru,  baik   secara  internal  maupun  eksternal.   Salah  satu  faktornya 

adalah  pola  kepemimpinan  kepala  sekolah.  Kepemimpinan 

transformasional  yang  memperhatikan  aspek  karisma,  aspek-aspek 

individual  dan stimulasi  intelektual  terhadap  bawahan,  seorang  kepala 

sekolah akan mampu membawa anak buahnya untuk loyal dan bangga 

terhadap  organisasi  sehingga  akan  meningkatkan  kinerjanya  untuk 

kemajuan  sekolah.  Dengan  kemampuan  kepala  sekolah  dalam 

memahami aspek pribadi  individu (isi hati, sikap, dan perilaku) guru akan 

merasa  mendapat  penghargaan  batiniah  yang  memadai.  Dengan 

perhatian  individu  tersebut  seorang  guru  akan  termotivasi,  sehingga 

kinerjanya meningkat. Selain itu dengan dimensi rangsangan intelektual, 

di  mana   seorang  pemimpin  dapat  mendorong  bawahannya  untuk 

mengembangkan ide-ide baru  yang kreatif  dan mendaur  ulang ide-ide 

lama dengan mempertimbangkan sisi-sisi lain yang dimiliki ide tersebut. 

Dengan  demikian  rangsangan  intelektual  tersebut  diharapkan  dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru.
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Selain  itu  agar  proses  pembaharuan  terhadap  sekolah  yang 

dipimpinnya dapat berjalan dengan baik, seorang Kepala Sekolah harus 

harus  mampu  menyesuaikan  dengan  perkembangan  lingkungan  yang 

terjadi sehingga dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat pada 

situasi dan kondisi yang ada. Kepala sekolah harus tahu kapan bersikap 

instruktif,  partisipatif,  konsultatif  dan  delegatif  terhadap  bawahannya 

(guru). Jika Kepala sekolah dapat menerapkannya dengan tepat maka 

guru akan termotivasi sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka perlu untuk diteliti 

hubungan  antara  penilaian  guru  terhadap  pola  kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah dan kepemimpinan kondisional  kepala 

sekolah dengan  kinerja guru Sains SMP Negeri di Kabupaten Sukoharjo

B. Identifikasi Masalah

Beberapa kendala yang menghambat  dan berhubungan dengan 

pengembangan profesionalisme dan kinerja guru tersebut antara lain:

1. Banyak  guru  tidak  siap  menjadi  pendidik,  karena  hanya  suatu 

keterpaksaan karena tidak ada lowongan kerja lain  ketika memulai 

karirnya (Ali, 2002: 1). Mereka mengajar sekedar memenuhi tuntutan 

silabus bukan dengan kesadaran dan tanggungjawab terhadap anak 

didik.

2. Penerapan  otonomi  daerah  telah  merancukan  sistem  pendidikan 

nasional,  termasuk  perekrutan,  penggajian,  dan  pembinaan 

profesionalisme guru. Pemerintah  kabupaten/kota  sangat dominan 
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mengatur  pengangkatan  dan  penempatan  guru  tanpa 

mempertimbangkan aspek kompetensi  dan kebutuhan (Kompas,  13 

November 2003).

3. Kesejahteraan guru, di mana banyak guru berkeinginan meningkatkan 

pengetahuannya   tetapi  mereka harus banyak menggunakan waktu 

di luar kelas untuk mencari makan. Permasalahan ini akan semakin 

kompleks  jika  jumlah  anggota  keluarga  yang  menjadi  beban 

tanggungan  seorang  guru  banyak.  Hal  ini  akan  berdampak  pada 

loyalitas terhadap pekerjaan akibat penghasilan yang minim.

4. Kurang maksimalnya kinerja guru juga dipicu oleh faktor kualitas guru 

akibat  tingkat  pendidikan  yang  masih  rendah.  Di  lapangan  masih 

banyak ditemui  guru Sekolah Dasar (SD) berpendidikan SPG, guru 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berpendidikan Pendidikan 

Guru  SLTP  (PGSLTP)  atau  Diploma  1  (D1)  dan  guru  SLTA 

berpendidikan Diploma 3  (D3)  atau  Sarjana Muda (Suyatno,  2005: 

14). 

5. Selain beberapa faktor di atas   (Utami, 2002: 2) menyebutkan bahwa 

terdapat beberapa faktor  yang menghambat kinerja guru antara lain:

a. Tidak  adanya  kewenangan  yang  benar-benar  diserahkan  pada 

guru,

b. Kualitas  atasan  (Kepala  Sekolah)  dalam  mengawasi  dan 

mengontrol perilaku guru, 

c. Kebebasan  yang  diberikan  kepada  guru  (di  dalam  dan  di  luar 

kelas), 
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Hal  tersebut  berkaitan  erat  dengan  pola  manajemen 

kepemimpinan Kepala Sekolah yang kurang memberi kebebasan  dan 

memotivasi  guru  untuk  meningkatkan  kinerjanya.   Selama  ini  pola 

kepemimpinan  yang  diterapkan  di  sekolah-sekolah  kurang 

memberdayakan  guru  dalam  setiap  pengambilan  kebijakan  yang 

berkaitan dengan kemajuan  sekolah. 

Pola  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  dibutuhkan  pola 

kepemimpinan  yang  dapat  mengimplemmentasikan  upaya-upaya 

pembaharuan dalam pendidikan.   Tanpa diimbangi   kepemimpinan 

yang aspiratif terhadap perubahan, upaya pembaharuan  pendidikan 

seideal  apapun  yang dirancang tidak  akan  membawa hasil  yang 

optimal  dalam  peningkatan  kinerja  guru.  Untuk  dapat  menjawab 

tantangan  tersebut  maka   pola  kepemimpinan  transformasional 

melalui  konsep  kharisma,  konsideran  (kepekaan)  individual  dan 

stimulasi intelektual  diyakini dapat  melahirkan pemikiran-pemikiran 

untuk menunjang kinerja  guru  dalam rangka pelaksanaan MBS.  Di 

mana  dengan  kepemimpinan  transformasional  dapat  dilakukan 

perubahan  organisasi   untuk  mencapai  sasaran organisasi  dengan 

memotivasi bawahan agar bersedia bekerja keras mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan.

Selain  itu   dalam  memimpin  suatu  organisasi  sekolah 

hendaknya Kepala Sekolah harus menyesuaikan dengan  situasi dan 

kondisi  organisasi,  serta  bersifat  fleksibel   dalam  menyesuaikan 

dengan  kematangan bawahan dan lingkungan kerjanya.  Untuk  itu 
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selain  kepemimpinan  yang  transformasional,  juga  diperlukan  gaya 

kepemimpinan situasional. Hal ini sesuai dengan kondisi persaingan 

saat  ini.  Di  mana  dalam   era  persaingan  global  saat  ini  kondisi 

lingkungan selalu berubah sehingga lembaga sekolah dituntut untuk 

adaptif  terhadap  perubahan  lingkungan.   Dengan  demikian  akan 

memacu  semua  komponen  sekolah   terutama  guru  untuk 

meningkatkan kinerjanya.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat kompleksitas permasalahan yang behubungan dengan 

kinerja  guru fokus permasalahan yang akan dikaji  dalam penelitian ini 

dibatasi  pada  hubungan  antara  penilaian  guru  terhadap  pola 

kepemimpinan  transformasional  kepala  sekolah  dan  kepemimpinan 

kondisional kepala sekolah dengan  kinerja guru Sains SMP Negeri  di 

Kabupaten Sukoharjo.

D. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah  dan pembatasan masalah 

di  atas  maka  masalah  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  dapat 

dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  kepemimpinan 

transformasional   kepala  sekolah  dengan  kinerja  guru  Sains  SMP 

Negeri di Kabupaten Sukoharjo?.
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2. Apakah  ada  hubungan  yang  signifikan  antara   kepemimpinan 

situasional kepala sekolah dengan kinerja guru Sains SMP Negeri di 

Kabupaten Sukoharjo?.

3. Apakah  ada  hubungan  bersama-sama  yang  signifikan  antara 

kepemimpinan  transformasional  dan  situasional  kepala  sekolah 

dengan kinerja guru Sains SMP Negeri di Kabupaten Sukoharjo?.

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah  dirumuskan di  atas  maka 

tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum:

a. Untuk mengetahui  hubungan yang signifikan antara kepemimpinan 

transformasional  kepala sekolah dengan kinerja guru Sains (PA) 

SMP di Negeri Kabupaten Sukoharjo.

b. Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara kepemimpinan 

situasional kepala sekolah dengan kinerja guru Sains (PA) SMP 

Negeri di Kabupaten Sukoharjo.

c. Untuk  mengetahui  hubungan  bersama-sama  yang  signifikan 

antara  kepemimpinan  transformasional  dan  situasional  kepala 

sekolah dengan kinerja guru Sains (PA) SMP Negeri di Kabupaten 

Sukoharjo.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui faktor dominan yang berhubungan erat dengan 

kinerja guru Sains (PA) SMP Negeri di Kabupaten Sukoharjo.
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F.  Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai 

berikut:

1. Bagi  kepala  sekolah,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan 

masukan  tentang  pola  kepemimpinan  yang  dapat  meningkatkan 

kinerja  dan profesionalisme guru  pada umumnya,  dan guru  Sains 

(PA) pada khususnya.

2. Bagi  guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk 

meningkatkan kinerja dan profesionalismenya.

3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan 

menjadi penyediaan data, yang dapat digunakan untuk penelitian lebih 

lanjut, khususnya  memperkuat teori-teori tentang kepemimpinan dan 

kinerja guru.
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