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          BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan proses individu mencapai kualitas dirinya. 

Melalui proses tersebut individu mengembangkan potensi yang dimilikinya, 

sehingga pendidikan sangat penting bagi kehidupan yaitu memberikan 

pengetahuan dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, serta pendidikan 

berperan membentuk karakter individu. Dengan pendidikan individu 

diharapkan memahami hakikat hidup serta bagaimana menjalankan 

kehidupan secara benar.   

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber 

daya manusia. Sekolah dituntut mampu mengembangkan potensi yang 

dimiliki peserta didiknya agar menciptakan manusia seutuhnya dengan 

mengembangkan kemampuan intelektual, potensial, spiritual, kepribadian dan 

sosial. Dengan demikian, sekolah harus mampu mewujudkan pendidikan 

bermutu bagi peserta didiknya. 

Dalam mewujudkan peningkatan mutu sekolah, salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah yaitu melakukan penyelenggaraan pendidikan dari 

manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan 

mutu berbasis sekolah. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang No. 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 Ayat 1 yaitu: 
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Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan 

minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
1
 

 

Manajemen peningkatan mutu sekolah merupakan paradigma baru 

pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan 

masyarakat) dalam kerangka leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana 

dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih 

tanggap dengan kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar 

mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan 

pendidikan. 
2
  

Manajemen peningkatan mutu sekolah akan telaksana apabila 

didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, integritas 

dan kemauan yang tinggi. Salah satu unsur sumber daya manusia dalam 

pendidikan ialah guru. Guru merupakan faktor kunci keberhasilan 

peningkatan mutu pendidikan, kerena guru sebagai pengelola dan penentu 

terjadinya proses belajar bagi peserta didik. Prestasi belajar peserta didik juga 

banyak ditentukan oleh kemampuan guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Sehingga guru dituntut profesional dalam melaksanakan 

tugasnya, agar mutu pendidikan tercapai. Oleh karena itu, untuk menjalankan 

perannya dengan baik sebagai pendidik, guru perlu diberdayakan agar 

berkembang menjadi guru yang profesional.  

                                                           
1
 Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: 2003, hal. 

28. 
2 Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah (Strategi Peningkatan Mutu dan 

Daya Saing Lembaga Pendidikan), Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, hal. 123.  
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Pemberdayaan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

kualitas sekolah dimana kualitas sekolah sangat ditentukan oleh kualitas 

pembelajaran didalamnya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Mamo dan 

Idris dalam Berlilan Nurliati bahwa:  

Di Indonesia guru berada dalam berbagai ketidakberdayaan, upaya 

pemberdayaan dinilai sebagai sesuatu yang mendesak. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan pemberdayan oleh kepala sekolah terhadap guru 

agar proses pembelajaran lebih meningkat.
3
  

 

Organisasi yang mampu melakukan pemberdayaan terhadap 

personelnya akan menghasilkan personel yang terampil dan bertanggung 

jawab dalam melaksanakan berbagai tugas yang dibebankan padanya. 

Seorang pemimpin dalam organisasi harus melakukan peningkatan 

pencapaian organisasi melalui peningkatan pemberdayaan personelnya. 

Tanpa adanya pemberdayaan itu, baik dengan pemberian wewenang, 

pelibatan dan juga pendidikan dan pelatihan, maka tidak akan terjadi proses 

pemberdayaan di lingkungan organisasi. Pemberdayaan personel dalam 

organisasi merupakan kata kunci, tanpa adanya proses pemberdayaan yang 

berkesinambungan, akan menyulitkan organisasi menemukan sumber daya 

bermutu sesuai kebutuhan operasional organisasi.
4
  

Menghasilkan guru yang profesional salah satunya melalui 

pemberdayaan guru. Pemberdayaan merupakan unsur sangat penting dalam 

                                                           
3
 Berlilan Nurliati, “Pengaruh Pemberdayaan Guru oleh Kepala Sekolah terhadap Mutu 

Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Garut Kabupaten Garut”, Universitas 

Pendidikan Indonesia, Perpustakaan . upi. edu, 2014, hal. 5.  
4
 Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Education Management, Jakarta: Rajawali Pers, 

2009, hal. 824. 
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meningkatkan akuntabilitas guru sebagai pendidik profesional.
5
 Pendidikan 

yang bermutu itu tergantung pada seluruh komponen yang mendukung proses 

keberhasilan pendidikan di sekolah, apabila sumber daya manusia sekolah 

khususnya guru memiliki profesionalisme yang baik akan menghasilkan mutu 

pendidikan yang berkualitas pula, untuk itu dibutuhkan pemberdayaan guru 

yang sistematis dan continue sehingga mampu mendongkrak dan 

memaksimalkan kualitas dan kinerja guru dalam menjalankan profesinya 

sebagai tenaga pendidik.
6
 

Pemberdayaan guru menjadi sangat penting karena melalui 

pemberdayaan guru tersebut akan mendapatkan ide-ide baru tentang proses 

belajar mengajar dan guru mempelajari teknik-teknik baru dalam mengajar 

sehingga keberhasilan pengajaran akan berdampak pada peningkatan mutu 

sekolah. Selain itu melalui proses pemberdayaan diharapkan para guru 

mampu meningkatkan produktivitas kerja sehingga mutu pendidikan 

disekolah bisa dicapai dengan baik.  

Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru merupakan lembaga 

pendidikan yang beralamat di Jalan Garuda Sakti Kecamatan Tampan 

Kelurahan Simpang Baru. Sebagai pendidikan formal SMP Negeri 40 

Pekanbaru berusaha memberikan pendidikan yang bermutu bagi peserta 

didiknya. Salah satu upaya yang dilakukan kepala sekolah ialah 

meningkatkan profesionalisme guru melalui pemberdayaan guru. Berdasarkan 

tingkat pendidikan, rata-rata guru mengajar sesuai dengan keahliannya. Guru-

                                                           
5 Prim Masrokan Mutohar, Op.Cit., hal. 153. 
6
 Abdul Manaf, “Hubungan Pemberdayaan Guru Terhadap Profesionalisme Guru dan 

Mutu Pendidikan” Jurnal Penelitian Manajemen Pendidikan, Vol.10 No.2, 2016, hal. 109.   
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guru juga diikutsertakan dalam penataran-penataran yang berfungsi 

menambah wawasan guru, meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, 

agar nantinya guru mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik, 

sehingga peningkatan mutu sekolah tercapai. Pelatihan yang pernah diikuti 

guru yaitu, pelatihan literasi, pelatihan bedah LKS, Pelatihan geologi, 

pelatihan calon pengawas, pelatihan calon kepala sekolah, pelatihan penulisan 

soal, pelatihan buku dispendik dan mengikuti kegiatan MGMP rutin dalan 

satu minggu. Namun dilihat dalam melaksanakan tugasnnya guru kurang 

mampu menjalankan perannya secara efektif.  

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan pada hari 

kamis tanggal 9 Februari 2017, permasalahan tersebut dapat dilihat dari 

gejala-gejala sebagai berikut:  

1. Masih ada guru yang belum mampu menggunakan strategi-strategi 

bervariasi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa merasa bosan dan 

tidak fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.  

2. Masih ada guru yang tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai 

koordinator pengembangan diri siswa, padahal guru sudah diberikan 

kepercayaan oleh kepala sekolah.  

3. Masih ada guru yang kurang berpartisipasi dalam mengikuti rapat yang 

diselenggarakan di sekolah.  

4. Masih ada guru yang terlambat datang ke sekolah dari jam yang sudah 

ditetapkan. 
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5. Minimnya perlengkapan yang diberikan pihak sekolah kepada guru 

dalam mempelancarkan pelaksanaan tugasnya, sehingga guru kesulitan 

dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, Maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Pemberdayaan Guru dalam 

Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 40 Pekanbaru” 

B. Penegasan Istilah 

Judul penelitian ialah “Pemberdayaan Guru dalam Manajemen 

Peningkatan Mutu Sekolah”. Agar dalam penulisan ini dapat dipahami 

dengan jelas, maka beberapa istilah yang digunakan memerlukan penjelasan 

lebih jelas, istilah-istilah tersebut yaitu sebagai berikut:  

1. Pemberdayaan 

Pemberdayaan adalah upaya memberikan otonomi, kepercayaan 

atasan kepada bawahan, serta mendorong mereka untuk kreatif agar 

dapat merampungkan tugasnya sebaik mungkin.
7
 

2. Guru 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

                                                           
7
 Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013, hal. 233. 



7 
 

 

 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menegah.
8
 

3. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah 

Manajemen peningkatan mutu sekolah adalah suatu strategi untuk 

memperbaiki mutu pendidikan dengan jalan pemberian kewenangan dan 

tanggung jawab pengambilan keputusan kepada kepala sekolah/madrasah 

dengan melibatkan partisipasi individual, baik personel madrasah 

maupun anggota masyarakat.
9
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut bahwa kajian pokok 

penelitian ini adalah, pemberdayaan guru dalam manajemen peningkatan 

mutu sekolah, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai 

berikut:  

a. Pemberdayaan guru dalam manajemen peningkatan mutu sekolah di 

Sekolah Menegah Pertama Negeri 40 Pekanbaru. 

b. Faktor-faktor mempengaruhi pemberdayaan guru dalam manajemen 

peningkatan mutu sekolah di Sekolah Menegah Pertama 40 

Pekanbaru. 

c. Kinerja guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru. 

                                                           
8
 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, Cet.II, Bandung: PT Refika Aditama, 

2013, hal. 199. 
9
 Prim Masrokan Mutohar, Op.Cit., hal. 124. 
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e. Upaya kepala sekolah memberdayakan guru di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 40 Pekanbaru.  

2. Batasan Masalah 

Sehubungan dengan banyaknya masalah-masalah yang timbul dalam 

penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalahnya pada: 

Pemberdayaan guru dalam manajemen peningkatan mutu sekolah dan 

faktor yang mempengaruhi pemberdayaan guru dalam manajemen 

peningkatan mutu sekolah di Sekolah Menegah Pertama 40 Pekanbaru 

3. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah di atas penulis merumuskan masalah yang 

akan diteliti adalah:  

a. Bagaimana pemberdayaan guru dalam manajemen peningkatan mutu 

sekolah di Sekolah Menengah Pertama 40 Pekanbaru? 

b. Apa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan guru dalam 

manajemen peningkatan mutu sekolah di Sekolah Menengah 

Pertama 40 Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui pemberdayaan guru dalam manajemen 

peningkatan mutu sekolah di Sekolah Menegah Pertama 40 

Pekanbaru. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan 

guru dalam manajemen peningkatan mutu sekolah di Sekolah 

Menegah Pertama 40 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat:  

a. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) 

pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

b. Bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru, sebagai 

sumbangan pemikiran guna peningkatan mutu sekolah. 

c. Bagi guru, sebagai bahan masukan dan acuan untuk memotivasi diri 

dalam meningkatkan kinerjanya.  

d. Bagi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi 

Administrasi Pendidikan sebagai bahan untuk panduan skripsi 

mahasiswa. 

e. Bagi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, sebagai bahan informasi serta 

referensi keilmuan untuk memperkaya karya ilmu.  

 

 

 

 


