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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakanhusahahkesadaran yang dilakukan guna mencapai 

suatu tujuan. Pentingnya pendidikan ialah untuk meningkatkan kualitas hidup 

individu, dengan pendidikan individu dituntuthagar dapat menentukan arah, tujuan, 

dan makna kehidupan Dalam upayanya meningkatkan mutuqpendidikanhnasional, 

pemerintah terus berusaha mengadakan perubahan dan pembaharuan dari sistem 

pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini sistem pendidikan yang sedang diusahakan dan 

dilakukan terkait dengan faktor guru.  

Guruhmerupakan bagian paling penting dalam lingkungan lembaga 

pendidikan. Guru sebagai alat keberhasilan kualitas ilmu pendidikan dalam mencapai 

tujuan pendidikan. Oleh karenanya kualitas dan profesionalitas guru perlu 

diperhatikan. Guru adalah profesi atau pekerjaan yang membutuhkan keterampilan 

khusus sebagai guru, maka orang diluar kependidikan tidak dapat melakukan jenis 

pekerjaan ini. 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, sifat dan perilaku guru 

mempunyai perbedaan, ada yang memiliki semangat dan memiliki tanggung jawab 

yang besar dan ada yang dalam menjalankan pekerjaannya guru itu tidak memiliki 

rasa tanggung jawab sama sekali, selain itu juga ada guru yang sering tidak masuk 

kerja, kurang disiplin, datang terlambat dan tidak mengikuti perintah. Situasi dan 

keadaan seperti itulah yang kerap menjadi permasalahan di setiap suatu lembaga 

pendidikan formal. Guru yang memiliki kemampuan kinerja rendah maka pihak 

sekolah akan kesulitan dalam  mencapai hasil seperti yang diharapkan. 
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Guna menghadapi banyaknya perubahan yang begitu cepat di masyarakat guru 

dituntut agar dapat melakukan peningkatkan profesionalismenya, yang paling utama 

yaitu peserta didik, guru diwajibkan bersikap profesional dalam menjalankan proses 

pembelajaran dan penguasaan materi dan bahan ajar serta terampil dalam penguasaan 

metode pembelajarannya agar supaya tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. 

Guru sebagai pendidik dan pengajar memiliki peranan penting dan utama 

dalam proses pembentukan pengetahuan, keterampilan dan akhlak budi pekerti dari 

peserta didik. Oleh karenanya guru yang memiliki tingkat profesional yang tinggi 

akan menjalankan tugasnya secara profesional pula sehingga dihasilkan lulusan yang 

terbaik dan merupakan salah satu unsur penting adalah meningkatan kemampuan 

kompetensi guru. Kompetensi guru tersebut meliput kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompentesi profesional. Tanpa 

adanya usaha untuk meningkatkan kompetensinya menjadi guru yang profesional 

tidak akan tercapai. 

Usaha meningkatkan profesionalisme guru dilakukan melalui peningkatan 

kompetensi guru dan melalui peran kepala sekolah, kepala sekolah adalah pemimpin 

di salah satu lembaga pendidikan yang sangat penting karena kepala sekolah 

berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Kualitas 

dan profesionalisme guru harus menjadi pusat perhatian penting pimpinan sekolah 

terutama seorang kepala sekolah. Oleh karenanya peningkatan profesionalisme guru 

perlu dilakukan oleh kepala sekolah. Misalnya seorang kepala sekolah harus 

memberikan motivasi dan dukungan kepada guru agar profesionalisme dapat tercapai 

sesuai yang diharapkan. 
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Pimpinan tertinggi pada suatu lembaga pendidikan adalah kepala sekolah. 

Kedudukan kepala sekolah sangatlah penting. Kepala sekolah disebut sebagai 

penanggungjawab utama atau faktor kunci dalam peningkatan potensi sekolah dan 

mempunyai otoritas penuh dalam pengelolaan sekolah termasuk melakukan 

pengembangan dan peningkatan profesionalisme guru disekolah tersebut 

Terwujudnya tujuan dan kemajuan pendidikan terletak pada kecerdasaan, 

keterampilan, kemampuan, kecakapan, kedisiplinan dan sikap bijaksana dari seorang 

pimpinan kepala sekolah yang merupakan pemimpin tertinggi di suatu lembaga 

pendidikan. Seorang kepala sekolah mempunyai tugas menata seluruh sumber 

organisasi sekolah dan menjalin kerjasama dengan para guru dalam mendidik 

siswanya sebagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan, hal tersebut merupakan 

tugas seorang pejabat yang profesional dilingkungan lembaga sekolah. Sesuai dengan 

fungsi kepala sekolah, pengembangan profesionalisme guru  dapat ditingkatkan 

melalui keprofesionalan seorang kepala sekolah dimana kebutuhan sekolah yang ia 

pimpin perlu diatur dan terencana agar kompetensi guru tidak terhenti pada 

kompetensi yang dia miliki sebelumnya saja, akan tetapi semakin meningkat dan 

berkembang dengan baik agar profesionalisme guru dapat diwujudkan. 

Kemampuan kepemimpinan yang dibutuhkan dari seorang kepala sekolah 

adalah untuk mendorong dan mendukung komponen-komponen kinerja dari kepala 

sekolah itu sendiri. Apalagi dalam diri seorang kepala sekolah tersebut telah include 

di dalamnya berbagai predikat, seperti seorang, supervisor, manajer, pemimpin, 

pendidk,  agen perubahan (agen of change), administrator, motivator dan evaluator.  

Kepala sekolah merupakan kepemimpinan yang paling tinggi pada suatu 

lembaga pendidikan disekolah yang sangat memiliki pengaruh dalam mewujudkan 

kemajuan sekolah sehingga harus menguasai kemampuan administrasi yang baik dan 
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rapi, mempunyai komitmen tekad yang tinggi dan ahli serta terampil dalam 

menjalankan tugas-tugasnya. Peningkatan kinerja guru dapat diupayakan oleh kepala 

sekolah melalui program pembaharuan dan pembinaan profesionalisme guru dalam 

lingkungan pendidikan. Oleh karenanya, kepemimpinan kepala sekolah harus 

memiliki sifat dan pribadi yang baik, kecerdasaan intelektual yang tinggi dan 

kemampuan memimpin serta keterampilan-keterampilan untuk memimpin sebuah 

lembaga pendidikan. Dalam fungsinya sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah 

harus bisa memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang-orang yang bekerja sama 

dengannya. sehingga kinerja guru selalu akan terkontrol dan terjaga dengan baik. 

Kepemimpinanhkepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat 

dengan mudah mendorong kinerja kepala sekolah untuk mewujudkan visi dan misi, 

tujuan serta sarana prasarana sekolahnya, melalui program-program tersebut yang 

dilaksanakan secara terencanaadannbertahap, mengenai perannya dalam upaya 

meningkatkan profesionalisme kerja guru. 

Karena guru yang profesional tidak saja memotivasi siswa, terampil 

menguasai bahan ajar dan dan bidang ilmu serta penggunaan metode belajar yang 

tepat, akan tetapi harus mempunyai wawasan luas dan kemampuan kompetensi tinggi 

terhadap dunia pendidikan. Keprofesionalan guru menjadi faktor penting dari 

kemajuan pendidikan. Guru profesional dapat memberikan pengajaran kepada murid 

secara efektif dan efisien menyesuaikan dengan kendala sumber daya dan 

lingkungannya. Bukan tugas mudah untuk menghasilkan guru yang profesional, 

karena guru dituntut untuk lebih dinamis dan efektif serta efisien kreatif untuk 

peningkatan keterampilan dan kemampuannya pada proses pembelajaran siswa. 
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Berdasarkan pendapat di atas, kepemimpinan kepala sekolah sebagai seorang 

yang berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan danhprofesionalisme 

guru, harus sesuai dengan tugasnya yaitu menjadi agen perubahan, manajer 

administrator, motivator dan evaluator. Sehingga kualitas pendidikan dan peningkatan 

profesionalisme guru dapat tercapai. 

Banyaknya indikator-indikator yang menghambat terwujudnya kualitas 

kemajuan kepemimpinan kepala sekolah misalnya proses pengangkatan pegawai tidak 

lagi transparan, rendahnya kualitas mental dari kepala sekolah yang ditinjau dari 

kurangnya motivasi perbaikan dan semangat memimpin serta kurangnya disiplin diri 

dalam menjalankan tugasnya, cara pandang kepala sekolah yang kurang luas, serta 

masih ada lagi indikator penghambat lain tumbuhnya kemajuan kepemimpinan kepala 

sekolah yang profesional sebagai upaya peningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini 

menyebabkan rendahnya kemampuan produktivitas kerja kepala sekolah yang 

berpengaruh pada profesionalisme kerja guru di sekolahnya. 

Oleh karena itu, kepala sekolah diharapkan mampu mengambil keputusan 

dengan tepat untuk kemajuan sekolah. Pentingnya peranan dan fungsi kepemimpinan 

kepala sekolah dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, sehingga bisa dikatakan 

sukses tidaknya kegiatan sekolah sebagian besar ditentukan oleh kualitas 

kepemimpinan kepala sekolah termasuk dalam hal keprofesionalisme guru-guru di 

sekolah. Penyediaan tenaga guru yang profesional, berkualitas, sarana dan prasarana 

yang memadai serta pola kepemimpinan kepala sekolah yang dinamis akan terus 

menjadi landasan dalam dunia pendidikan dalam rangka mencapai cita-cita 

pendidikan nasional. 
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Peran kepala sekolah sebagai pemimpin mencerminkan tanggung jawab 

kepala sekolah untuk menggerakan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, 

sehingga lahir etoshkerja dan produktivitas yang tinggi dalam pencapaian tujuan. 

Fungsi kepemimpinan sangat penting sebab disamping sebagai penggerak juga 

berperan dalam melakukan kontrol segala aktifitas siswa, staff dan guru dalam rangka 

meningkatkan profesionalismenya, sekaligus untuk meneliti persoalan-persoalan yang 

timbul di sekolah. Berdasarkan paparan deskripsi tersebut di atas penulis tertarik 

untuk mengkaji “Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan 

Profesionalisme Guru” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran kepemimpinan kepala sekolah di SMK Negeri 2 

Temanggung 

2. Bagaimana gambaran pengembangan profesionalisme kerja guru di SMK Negeri 

2 Temanggung 

3. Bagaimana strategi kepimpinan kepala sekolah dalam pengembangan 

profesionalisme guru di SMK Negeri 2 Temanggung 

C. Tujuan 

1. Mendeskripsikan kepemimpinan kepala sekolah di SMK Negeri 2  Temanggung. 

2. Mendeskripsikan pengembangan profesionalisme guru di  SMK  Negeri  2 

Temanggung. 

3. Mendeskripsikan strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan 

profesionalisme guru di SMK Negeri 2 Temanggung. 

. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan 

untuk meningkatkan strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan 

profesionalisme guru di sekolah menengah kejuruan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah guna mengembangkan 

profesionalisme guru melalui strategi kepemimpinan kepala sekolah 

b. Bagi Pengawas sekolah, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai 

bahan pertimbangan pembinaan, bagaimana strategi kepemimpinan kepala 

sekolah untuk meningkatkan profesionalisme kerja guru sebagai upaya 

peningkatan mutu pendidikan saat ini. 

c. Bagi Kepala sekolah, penelitian ini memberikan pemahaman kepada kepala 

sekolah, tentang pengembangan profesionalisme guru yang merupakan salah 

satu dari upaya untuk meningkatkan prestasi siswa dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Bagi Guru, sebagai acuan evaluasi dan memperbaiki kualitas kinerja guru 

agar dapat meningkatkan profesionalismenya demi peningkatan kualitas 

peserta didik dan mutu dari pendidikan itu sendiri. 

 


