
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan pendidikan di negara Indonesia adalah masih 

rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 

khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan laporan UNDP (United 

Nations Development Programme) dalam "Human Development Report 2005" 

tentang kualitas pembangunan manusia tampak bahwa dari 174 negara yang 

diurutkan berdasarkan kualitas manusia atau bangsanya, Indonesia hanya berada 

pada peringkat ke-112. Sebagai perbandingan, Singapore sudah mencapai 

peringkat ke-28, Brunei Darussalam ke-31, Malaysia ke-58, Thailand ke-74, dan 

Filipina ke-85. Negara tetangga dekat lainnya, Australia bahkan sudah berada 

pada peringkat ke-4; Negara ini bersaing ketat dengan Swedia (peringkat ke-3), 

Eslandia (peringkat ke-2), dan Norwegia (peringkat ke-1).
1
 

Pendidikan merupakan sebuah dasar untuk meningkatkan sumber daya 

manusia yang baik sekaligus mencapai kesuksesan di segala bidang di dalam 

proses pembangunan nasional dengan cara menyiapkan para peserta didik 

melalui suatu kegiatan-kegiatan yang diperlukan peserta didik itu sendiri, 

masyarakat maupun negara. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang No.20 

tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional SISDIKNAS, yakni: 

                                                 
1
 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan (Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007), h. 132 

 

 



 

 

 
2 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

 

Dalam menghadapi situasi pendidikan yang multikultural maksudnya 

upaya terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, dituntut 

profesionalitas yang tinggi dari setiap guru, sebab para guru tidak cukup hanya 

sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing saja, melainkan diperlukan peran 

guru sebagai pelayan, fasilitator dan nara sumber.  

Profesionalitas guru dimaksud tentunya sebuah hasil usaha dari 

pekerjaan yang dilakukan seorang guru. Profesionalitas kerja guru yang tinggi 

mendorong tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas. Namun secara 

praktis di lapangan hal di atas sangat sulit dilaksanakan dan dicapai mengingat 

banyaknya masalah yang menyertai dan faktor yang menentukan terbentuknya 

suatu nilai prestasi kerja berangkat dari kinerja guru itu sendiri. 

Menurut data penelitian, menunjukkan rendahnya kualitas guru, dalam 

kenyataan masih ada sebagian guru di Indonesia yang dinyatakan tidak layak 

mengajar, persentasen guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002- 

2003 di berbagai satuan pendidikan sebagai berikut: 

untuk SD yang layak untuk mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 

28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), 

untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK 

yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).
2
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Hal tersebut menunjukan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia 

mengalami penurunan dari segi kualitas. Penurunan kualitas guru akan 

berpengaruh langsung terhadap kualitas pengajaranya. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan profesionalitas kerja guru yang menurun, maka seorang guru harus 

sadar akan pentingnya sebuah prestasi bagi kelancaran dan keberhasilan 

pekerjaanya, sehingga harus ada upaya lain yang harus dilakukan guna 

pencapaian profesionalitas kerja guru yang optimal. 

Menurut Uzer Usman,
3
 guru profesional adalah orang yang memiliki 

kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu 

melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. 

Sedangkan menurut Rice dan Bishoprick yang dikutip oleh Bafadal Ibrahim, 

guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam 

melaksanakan tugas sehari–hari.
4
 Seorang guru profesional harus memiliki 

beberapa kompetensi, yaitu kompetensi intelektul, kompetensi fisik, kompetensi 

pribadi, kompetensi sosial dan kompetensi spiritual.
5
 

Salah satu faktor ekstrinsik yang berkontribusi secara signifikan 

terhadap motivasi kerja, prestasi dan profesionalisme guru ialah gaya 

kepemimpinan Kepala Madrasah. Lebih lanjut Supardi menyatakan bahwa 
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rendahnya profesionalitas guru tidak terlepas dari rendahnya kontribusi Kepala 

Sekolah/ Madrasah dalam membina guru di sekolah.
6
 Menurut Abdul Hadis dan 

Nurhayati B menjelaskan bahwa ada dua faktor penting yang  mempengaruhi 

profesionalitas kerja guru di Sekolah/ Madrasah yaitu faktor kualifikasi standar 

guru dan relevansi antara bidang keahlian guru dengan tugas mengajar.
7
 

Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan atau manajemen madrasah 

tidak dapat dipisahkan dari gaya kepemimpinan yang dilakukan kepala madrasah 

dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan yang 

dilakukan oleh kepala madrasah akan terkait dengan hasil dalam memimpin dan 

menjalankan proses pendidikan di madrasah. Hal ini, sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh Glatthorn bahwa adanya keterikatan yang kuat  antara gaya 

kepemimpinan yang dipakai oleh kepala sekolah dengan keefektifan secara 

keseluruhan dari proses pendidikan di sekolah.
8
 Artinya, sumber daya manusia 

yang handal tidak lepas dari pengaruh pola ataupun gaya kepemimpinan yang 

diterapkan oleh pimpinan, hal ini tercermin dalam pelaksanaan organisasi. Gaya 

kepemimpinan yang tepat terlihat pada jalannya roda organisasi dengan tertib, 

nyaman, kondusif dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Hasil riset lain juga menunjukkan hasil yang sama bahwa sekolah bahwa 

tidak akan pernah dijumpai sekolah yang baik, dipimpin oleh kepala sekolah 
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yang mutunya rendah. Sekolah yang baik akan selalu memiliki kepala sekolah 

yang baik pula. Penelitian ini memberi gambaran bahwa faktor kepala sekolah 

memberi kontribusi yang signifikan terhadap apakah sekolah itu bermutu atau 

tidak.
9
 Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila Wahjosumijdo menyatakan 

bahwa “kepala sekolah adalah seorang yang dapat menentukan titik pusat dan 

irama suatu sekolah”.
10

  

Dengan demikian, maka seorang kepala madrasah sebagai pemimpin 

pendidikan, menghadapi tanggung jawab yang berat, dalam menghadapi segala 

permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk menciptakan dan memberikan 

kenyamanan bagi guru dan siswa di madrasah. Hendiyat Suetopo dan Wasty 

Suemanto menyampaikan bahwa fungsi utama kepala sekolah sebagai pemimpin 

pendidikan adalah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru 

dapat mengajar dan murid dapat belajar dengan baik.
11

 Gaya kepemimpinan yang 

dilakukan oleh kepala madrasah akan berpengaruh pada proses penciptaan 

kenyamanan, ketertiban proses pembelajaran, yang berdampak pada 

profesionalitas kerja guru dalam mengajar. 

Beberapa hasil penelitian yang lain juga mempertegas bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan pendidikan yang efektif 

dengan sekolah yang efektif. Penelitian Edmonds misalnya, mengemukakan 
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(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1999), h. 22 
11

 Hendiyat Suetopo dan Wasty Suemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, (Malang: 

Bina Aksara, 1999), h. 19 



 

 

 
6 

bahwa sekolah-sekolah yang dinamis yang senantiasa berupaya meningkatkan 

prestasi kerjanya dipimpin oleh kepala sekolah yang baik.
12

 Begitu pula hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Hallinger dan Lithwood, menunjukkan bahwa 

sekolah yang efektif senantiasa dipimpin oleh kepala sekolah yang efektif pula.
13

 

Kedua penelitian tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kepala sekolah 

merupakan pemimpin dan salah satu agen perubahan sekolah yang terpenting.  

Dengan demikian, maka gaya kepemimpinan Kepala Madrasah 

memiliki peluang berpengaruh terhadap profesionlaitas kerja guru disebabkan 

karena faktor kepemimpinan merupakan hal yang cukup dominan dalam 

menentukan keberhasilan lembaga. Hal ini bisa terjadi mengingat faktor 

kepribadian pemimpin, atau bisa juga karena keinginan pemimpin dalam rangka 

menyesuaikan diri dengan bawahan, sehingga muncul keselarasan antara 

pimpinan dengan bawahan, dalam hal ini antara kepala madrasah dengan para 

guru dan semua peserta didiknya. Hal demikian dilakukan untuk mencapai 

suasana kerja madrasah yang kondusif. Jika suasana madrasah kondusif, maka 

akan lebih mudah mencapai semua program madrasah yang telah menjadi 

Profesionalisme bersama. Realisasi program Madrasah yang tercapai dengan baik 

akan mengarah pada perkembangan madrasah dan menjadikan Madrasah yang 

efektif. 
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Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, Kepala Sekolah 

sudah melaksanakan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Hal ini terlihat dari 

beberapa indikasi sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah di MTs Negeri Kabupaten Indragiri Hilir terlibat aktif secara 

bersama-sama dengan guru dalam perumusan dan penetapan peraturan secara 

umum dan keputusan-keputusan penting dalam sekolah;
14

 

2. Kepala sekolah di MTs Negeri Kabupaten Indragiri Hilir, terlihat senang 

ketika menerima saran dari bawahannya;
15

 

3. Kepala sekolah di MTs Negeri Kabupaten Indragiri Hilir, mengajak para guru 

untuk selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan lain selain dari tugas mengajar, 

misalnya kegiatan pramuka, dan kegiatan keagamaan di sekolah.. 

Namun demikian, profesionalitas guru di MTs Negeri Kabupaten Indragiri 

Hilir masih rendah. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi sebagai berikut ; 

1. Para guru MTs Negeri Kabupaten Indragiri Hilir masih menggunakan metode 

pembelajaran yang kurang variatif, yakni sering menggunakan metode 

ceramah saja.
16

 

2. Penyusunan Rencana Program Pembelajaran (RPP), sering dilakukan dengan 

copy paste dari teman atau RPP sebelumnya. 
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3. Sebagian guru masih membiarkan siswa bermain sendiri pada saat proses 

pembelajaan sedang berlangsung.
17

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul : PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA 

SEKOLAH TERHADAP PROFESIONALITAS GURU DI MADRASAH 

TSANAWIYAH NEGERI  KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. 

B. Penegasan Istilah 

1.  Gaya Kepemimpinan,  

Menurut Wirawan, kepemimpinan adalah proses pemimpin menciptakan 

visi, mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, nilai-nilai, norma dan 

sebagainya dari pengikut untuk merealisir visi.
18

 Sementara menurut 

Wahjosumidjo, Leader are persons others want to follow. Leaders are the 

ones who command the trust and loyalty of followers - the great persons who 

capture the imagination and admiration of those with whom they deal, artinya 

bahwa pemimpin merupakan seseorang yang diikuti. Pemimpin adalah 

seseorang yang berkuasa atas kepercayaan dan kesetiaan pengikut, seseorang 

yang mewujudkan imajinasi dengan kesepakatan bersama.
19

 Sedangkan 

Robin, mengatakatan Kepemimpinan adalah kemampuan untuk 
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 Observasi langsung di MTs Negeri Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 20 – 25 November 

2017 
18

 Wirawan. Kapita Selekta Teori Kepemimpinan: Pengantar untuk Praktek dan Penelitian. 

(Jakarta: Yayasan Bangun Indonesia & UHAMKA Press, 2002), h. 18. 
19
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mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan.
20

 Adapun Gaya 

kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari 

falsafah, ketrampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin 

ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.
21

 

Jadi yang dimaksud gaya kepemimpinan dalam tesis ini adalah 

kumpulan ciri – ciri yang digunakan oleh pemimpin dalam mempengaruhi 

bawahannya yang tercermin dalam sikap pemimpin tersebut dalam hal 

bagaimana pemimpin memberi perintah, membagi tugas dan wewenang, cara 

memotivasi, cara membimbing, mengawasi dan dalam mengambil keputusan 

supaya sasaran organisasi dapat dicapai. 

2.  Kepala Sekolah  

Istilah kepala sekolah terdiri dari dua kata, “kepala” dan “sekolah”. Kata 

kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin. Sedangkan sekolah diarikan 

sebuah lembaga yang didalamnya terdapat aktivitas belajar mengajar. Sekolah 

juga merupakan lingkungan hidup sesudah rumah, di mana anak tinggal 

beberapa jam, tempat tinggal anak yang pada umumnya pada masa 

perkembangan, dan lembaga pendidikan dan tempat yang berfungsi 

mempersiapkan anak untuk menghadapi hidup.
22
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21
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Dengan demikian, kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang 

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah 

dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran.
23

 Pengertian lainnya adalah kepala sekolah merupakan seorang 

tenaga profesional atau guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu 

sekolah dimana sekolah menjadi tempat interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran, siswa yang menerima pelajaran, orang tua sebagai harapan, 

pengguna lulusan sebagai penerima kepuasan dan masyarakat umum sebagai 

kebanggaan.
24

 

Jadi, yang dimaksud kepala sekolah dalam penelitian ini adalah orang 

yang secara struktural bertanggung jawab dalam pengendalian mutu 

pendidikan. 

3. Profesionalisme Guru 

Profesional adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan 

keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.
25

  Profesi menuju 

pada suatu kerja atau jabatan yang menuntut keahlian tanggung jawab dan  

                                                 
23

 Wahjosumidjo, op. cit, h. 83 
24

 Ibrahim Bafaadal, Supervisi Pengajran,: Teori dan Aplikasi Dalam Membina Profesional 

Guru, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992), h. 62 
25

 Syafruddin Nurdin dan M. Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi 

Kurikulum (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 15. 
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kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh 

sembarang orang yang tidak dilatih dan disiapkan untuk itu.
26

 

Menurut Suharsimi Arikunto, kompetensi profesional mengharuskan 

guru  memiliki pengetahuan yang luas  dan  dalam tentang subject matter  

(bidang studi)   yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi yaitu 

menguasai konsep teoretik, maupun memilih metode yang tepat dan mampu 

menggunakannya dalam proses belajar mengajar.
27

 

Jadi, yang dimaksud profesionalisme guru dalam penelitian ini adalah 

kompetensi professional yang dimiliki oleh guru, yaitu orang yang memiliki 

kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan maksimal. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi 

beberapa masalah yaitu: 

a. Kemampuan mengajar guru di MTs Negeri Kabupaten Indragiri Hilir 

masih rendah; 

b. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru di MTs Negeri 

Kabupaten Indragiri Hilir masih membiarkan siswa bermain sendiri; 

                                                 
26

 Dedi Supriyadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru (Yogyakarta: Adicita Karya  Nusa, 

1999), h. 95 
27
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c. Guru di MTs Negeri Kabupaten Indragiri Hilir masih menggunakan 

metode pembelajaran yang kurang variatif, yakni sering menggunakan 

metode ceramah saja; 

d. Masih ada Guru di MTs Negeri Kabupaten Indragiri Hilir yang meng-

copy paste dalam penyusunan Rencana Program Pembelajaran (RPP), 

dari teman atau RPP sebelumnya; 

e. Terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan  

profesionalisme guru di MTs Negeri Kabupaten Indragiri Hilir; 

f. Terdapat faktor lain selain gaya kepemimpinan kepala sekolah yang 

mempengaruhi profesionalisme guru di MTs MTs Negeri Kabupaten 

Indragiri Hilir. Misalnya latarbelakang pendidikan, dan pelatihan-

pelatihan yang pernah diikuti; 

2. Pembatasan Masalah 

Melihat begitu banyak masalah dalam identifikasi masalah tersebut, 

maka masalah dalam penelitian ini akan dibatasi pada gaya kepemimpinan 

kepala madrasah terhadap profesionalitas guru di MTs Negeri Kabupaten 

Indragiri Hilir? 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan gaya 

kepemimpinan kepala madrasah terhadap profesionalitas guru di MTs 

Negeri Kabupaten Indragiri Hilir? 

D. Tujuan Penelitian 

Secara spefisik penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan informasi 

secara objektif dan empirik serta menganalisis signifikansi pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap profesionalisme guru di MTs Negeri Kabupaten 

Indragiri Hilir;  

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil  penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepentingan ilmu 

pengetahuan dan praksis pendidikan terutama bagi pengambilan keputusan yang 

berkenaan dengan peningkatan profesional kepala sekolah, kualitas pendidikan, 

dan keberhasilan MTs Negeri Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. 

  


