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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung

keberhasilan pembangunan mutu pendidikan dan dan menentukan kualitas sumber

daya manusianya. Oleh karena itu kualitas akademik sebuah lembaga pendidikan

harus diperhatikan. Jaminan mutu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk

mencegah terjadinya kesalahan sejak awal proses produksi. Jaminan mutu

dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjamin proses produksi agar dapat

menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi tertentu. Jaminan mutu adalah

sebuah cara menghasilkan produk yang bebas dari cacat dan kesalahan.

Ki Hajar Dewantara sang tokoh pendidikan nasional berpendapat bahwa

pendidikan yaitu usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditunjukan

untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia.1

Era globalisasi menuntut adanya sumber daya manusia yang tangguh dan

unggul. Dan tugas itu secara langsung menjadi tanggungjawab dunia pendidikan.

Sebab dunia pendidikanlah yang berkaitan secara langsung dalam peningkatan

mutu sumber daya manusia yang berkualitas. Ditengah harapan yang dipikul oleh

dunia pendidikan, ternyata dunia pendidikan kita juga menghadapi beberapa isu

krusial. Isu-isu tersebut berkisar pada rendahnya mutu pendidikan, otonomi

1 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm.
10.
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pendidikan, relevansi pendidikan, akuntabilitas, profesionalisme, efesiensi,

unifortas (keseragaman), desentralisai, dan debirokrasi.

Al-Syaibani menjelaskan bahwa pendidikan adalah mengubah tingkah

laku individu dalam kehidupan pribadinya sebagai bagian dari kehidupan

masyarakat dan kehidupan alam sekitarnya.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 keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara (Pasal 1 Ayat 1), dan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Pasal 1 Ayat 2).3

Kualitas pembelajaran mengandung makna bahwa kemampuan sumber

daya sekolah menstransformasikan multi jenis masukan dan situasi untuk

mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Hal-hal yang termasuk

dalam kerangka kualitas proses pendidikan adalah derajat kesehatan, keamanan,

disiplin, keakraban, saling menghormati, kepuasan dan lain-lain dari subjek

selama memberikan dan menerima jasa layanan.4

2 Al-Syabani, Omar Muhammad al-Toumy, Filsafat Pendidikan Islam, (alih bahasa)
Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 399.

3 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Peraturan
Pemerintah R.I.Tahun 2010, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 2-3.

4 Sudarwan Danim, Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 53.
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Pasal 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

menyebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pengakuan jabatan guru

sebagai jabatan profesional, mempunyai beberapa konsekuensi diantaranya adalah

kepemilikan kompetensi yang diperlukan oleh seorang guru dan peningkatan

kesejahteraan guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 10 secara tegas

mengemukakan bahwa guru harus memiliki empat macam kompetensi, yaitu:

1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi profesional,

dan 4) kompetensi sosial. Peningkatan kesejahteraan guru melalui program

sertifikasi guru tentunya memiliki harapan bahwa dengan meningkatnya

kesejahteraan guru maka motivasi kerja guru akan meningkat. Ketika motivasi

meningkat diharapkan kinerja guru juga akan meningkat, kinerja guru meningkat

kualitas pendidikan akan semakin baik.5

Pendidikan dapat dikategorikan berkualitas apabila dapat memenuhi

kriteri-kriteria minimal standar nasional pendidikan. Mengenai standar pendidikan

ini terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana

dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus

ditingkatkan secara berencana.6

Pendidikan yang mengikuti aturan Standar Pendidikan Nasional yang di

sebutkan di atas sudah pasti akan lebih mudah mewujudkan sekolah yang

5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta:
Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2003), hlm. 3.

6 Ibid.
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berkualitas, tetapi yang menjadi pertanyaan besar, apakah sekolah-sekolah yang

ada di Indonesia khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bantan Kabupaten

Bengkalis sudah menerapkan Standar-standar ini dalam dunia pendidikan?

Mengingat di era globalisasi ini pertumbuhan dan perkembangan di segala bidang

harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang berazazkan pancasila. Konferensi

Pendidikan Isalm Sedunia (World Conference on Muslim Education) di Mekah

pada tahun 1977 telah merumuskan bahwa pendidikan manusia melalui latihan

atas jiwa, akal, diri rasional, perasaan dan indera-indera jasmaninya. Oleh karena

itu Pendidikan harus mendukung pertumbuhan dalam segala aspeknya: spiritual,

intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, linguistik, baik secara indifidu maupun

kolektif dan mendorong semua aspek ini menuju kebaikan dan pencapaian

kesempurnaan.7

Kepala sekolah dan guru adalah komponen manusiawi dalam proses

belajar-mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya

manusia yang potensial di bidang pembangunan. Dalam melakukan pelayanan

pendidikan dan pengajaran, guru sebagai pemimpin dan manajer yang memiliki

kemampuan khusus dalam bidang pengajaran. Hal ini sesuai dengan apa yang

dikemukakan Uno bahwa guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu

jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan

oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan.

Sekolah dipandang berkualitas jika mampu melahirkan keunggulan

akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk

7 Mukhtar Samad, Pendidikan Islam Terpadu, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2004),
hlm. 52.
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jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik.

Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang

diperoleh anak selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar itu, Kualitas

Akademik juga bisa dilihat dari moralitas anak, semangat anak dan nilai-nilai

yang diperoleh oleh para anak selama menjalani pendidikan disekolah.8

Sekolah yang dipercaya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam

kerangka pencerdasan kehidupan bangsa ini akan selalu dilihat dan menjadi fokus

perhatian masyarakat.  Karena sekolah bukanlah suatu lingkungan yang steril dari

apa yang terjadi ditengah masyarakat, melainkan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari apa yang terjadi ditengah masyarakat dari apa yang terjadi

ditengah masyarakatnya.

Dengan demikian sebagai sebuah komunitas belajar (Community of

Learning) di tengah masyarakat yang lebih luas (Society), sekolah akan senantiasa

berada ditengah pusaran perubahan yang terjadi di tengah masyarakat dan begitu

pula sebaliknya.9 Disinyalir bahwa kendala utama dalam peningkatan mutu

pendidikan ini adalah terletak pada proses pengelolaan sekolah dan pembelajaran

yang tidak berkembang secara profesional.10

Dengan demikian program apapun yang akan dijalankan dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan akan sulit dicapai bila kondisi manejerial sekolah

masih belum mampu berkembang ke arah yang lebih professional. Di pihak lain

8 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 54.
9 Dedi Supradi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa,

2000), hlm. 345.
10 Suyanto dan M.S. Abbas, Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa, (Yogyakarta:

Adicita Karya Nusa, 2001), hlm. 61.



6

yang menyebabkan mengapa terjadi rendahnya mutu pendidikan adalah adanya

faktor distorsi yang sering terjadi di dunia pendidikan, yang pada ahirnya gejala

inilah yang menimbulkan berbagai dampak yang kurang baik dalam pengelolaan

dan peningkatan mutu pendidikanya.

Adapun faktor-faktor distorsi yang dimaksud adalah sumber daya manusia

yang ada dalam sekolah tersebut, yang meliputi kepala sekolah, guru dan siswa..

Disini jelas bahwa, guru adalah salah satu faktor utama dan tidak dapat digantikan

oleh apapun dalam pendidikan, walaupun gedung sekolah dibangun dengan

megah, fasilitas buku perpustakaan lengkap, dan sarana pendidikan lainnya

tersedia, mustahil bila tidak ada guru akan terjadi proses belajar mengajar.

Sebaliknya meskipun tidak ada gedung, buku-buku dan perlengkapan lainnya,

pendidikan tentunya akan tetap berjalan.

Bermutu atau tidaknya pendidikan, bukan ditentukan oleh bagusnya

kurikulum, akan tetapi juga di dukung oleh guru-guru yang berkualitas. Ini

terbukti, meskipun sekarang banyak sekolah yang menggunakan kurikulum 2004,

namun outputnya ada yang berkualitas dalam persaingan, akan tetapi masih

banyak juga output yang memprihatinkan dalam kelulusanya.11

Dalam kaitannya dengan permasalahan dunia pendidikan di atas, maka

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan

Bantan Kabupaten Bengkalis, tentunya tidak lepas dari peran kapala sekolah,

guru, siswa, sarana-prasarana dan elemen lainnya yang saling berkaitan. Dalam

hal ini maka penulis mengambil objek penelitian dalam kualitas akademik

11 Darmaningtyas, Pendidikan Pada Dan Setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa
Krisis), (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 61.
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Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Alasan mengapa

Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis sebagai objek

penelitian, dikarenakan penulis berpedoman bahwa Madrasah Ibtidaiyah di

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis adalah salah satu bagian dari lembaga

formal, yang sama-sama dituntut untuk mengupayakan terus-menerus peningkatan

kualitas akademiknya.

Hasil pengamatan penulis sementara di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan

Bantan Kabupaten Bengkalis berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah,

antara lain: 1) Kepala sekolah Sekolah sering menegur guru yang kurang disiplin,

misalnya guru yang datang terlambat, tidak memiliki perangkat pembelajaran, dan

meninggalkan sekolah tanpa izin, 2) Kepala sekolah selalu berada di tempat

(sekolah) ketika hari efektif, jika kepala sekolah meninggalkan sekolah maka

kepala sekolah terlebih dahulu memberitahu kepada wakil atau guru piket, 3)

Kepala sekolah selalu memberikan masukan dan bimbingan kepada guru dalam

proses pendidikan di sekolah.12

Berkaitan dengan guru yaitu: 1) Guru menyusun sendiri program

pembelajaran, 2) Guru membawa program pembelajaran ke dalam kelas, 3) Guru

melaksanakan pengawasan atau pengamatan terhadap peserta didik melalui daftar

hadir, artinya guru mengabsens siswa sebelum pembelajaran berlangsung, 4) Guru

mengelola kelas dengan baik, 5) Guru selalu datang ke sekolah tepat waktu.13

Selanjutnya dari hasil pengamatan penulis juga, di Madrasah Ibtidaiyyah

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ditemukan gejala-gejala yang berkaitan

12 Wawancara dengan guru MI Nurul Iman, tanggal 4 Januari 2016
13 Wawancara dengan guru MI Darul Aiman, tanggal 5 Januari 2016
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dengan kualitas akademik yaitu: 1) Kurikulum yang sulit untuk diterapkan karena

pergantian kurikulum, 2) Pelaksanaan pembelajaran yang terkadang belum sesuai

dengan RPP karena keterbatasan media, 3) Kelulusan siswa yang sering di bantu

oleh guru-guru karena nilai siswa tidak tidak mencapai rata-rata kelulusan, 4)

Jumlah guru yang belum sepenuhnya pendidikan SI,  5) Siswa sering tidak

mengunakan waktu remedial sebagai alat bantu mencukupi nilai yang tidak

mencapai KKM, 6) Kurikulum madrasah belum bisa dibuat sesuai dengan

pertimbangan beban belajar sesuai standar pendidikan nasional, 7) Madrasah

belum melaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP, 8) sedikit sekali siswa yang

memiliki buku sumber belajar, 9) sekolah tidak mempunyai guru konseling, 10)

Siswa jarang mendapatkan pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi/

media elektronik, 11) perpustakaan yang kurang berfungsi, dikarenakan banyak

buku yang sudah dipinjam sisiwa tidak dikembalikan, 12) Kurangnya media

elektronik yang menunjang materi pembelajaran, 13) Madrasah belum cukup

memfasilitasi siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan

untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar. 14

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan

kinerja guru sudah baik, namun yang menjadi permasalahan apa penyebab masih

belum terpenuhinya penunjang peningkatan kualitas akademik terjadi di Madrasah

Ibtidaiyyah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis? Berdasarkan permasalahan

di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian melalui sebuah

penelitian dengan judul:

14 Wawancara dengan guru MI Ibtidaul Huda, tanggal 6 Januari 2016
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“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru

Terhadap Kualitas Akademik di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalis”.

B. Penegasan Istilah

Sebagai tindaklanjut dan penyingkapan pengantar di atas, penulis akan

mendeskripsikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul dengan tujuan untuk

mempertegas istilah agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman. Penulis

berusaha menjelaskan istilah-istilah tersebut secara kongkrit dan lebih operasional

sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Menurut Stoner dalam Handoko kepemimpinan adalah suatu

proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari

sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya.15 Sedangkan

pengertian kepala sekolah adalah 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. 16

15 Handoko,T. Hani, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta:
BPFE, 2001), hlm. 294.

16 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahan-
nya, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), hlm. 83.
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2. Kinerja Guru

Rusman mengatakan kinerja guru adalah kegiatan guru dalam

proses pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru merencanakan

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menilai hasil

belajar.17

3. Kualitas Akademik

Sedangkan menurut Sudarwan Danim Kualitas akademik atau

mutu pembelajaran adalah kemampuan sumber daya sekolah dalam

mentransferkan berbagai masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai

tertentu bagi peserta didik.18

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut

ini:

1. Kurikulum yang sulit untuk diterapkan karena pergantian kurikulum.

2. Pelaksanaan pembelajaran yang terkadang belum sesuai dengan RPP karena

keterbatasan media,

3. Kelulusan siswa yang sering di bantu oleh guru-guru karena nilai siswa tidak

tidak mencapai rata-rata kelulusan,

4. Jumlah guru yang belum sepenuhnya pendidikan SI,

17 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru,
(Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 50

18 Sudarwan Danim, Manajemen Kepemimpinan Transformasional Kepala
Sekola,(Jakarta: PT. Rineka Cipta 2006), hlm. 7
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5. Siswa sering tidak mengunakan waktu remedial sebagai alat bantu mencukupi

nilai yang tidak mencapai KKM,

6. Kurikulum madrasah belum bisa dibuat sesuai dengan pertimbangan beban

belajar sesuai standar pendidikan nasional,

7. Madrasah belum melaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP,

8. Sedikitnya sekali siswa yang memiliki buku sumber belajar,

9. Sekolah tidak mempunyai guru konseling,

10. Siswa jarang mendapatkan pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi/

media elektronik,

11. Perpustakaan yang kurang berfungsi, dikarenakan banyak buku yang sudah

dipinjam sisiwa tidak dikembalikan,

12. Kurangnya media elektronik yang menunjang materi pembelajaran

13. Madrasah belum cukup memfasilitasi siswa memperoleh pengalaman belajar

melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih

lanjut dari berbagai sumber belajar.

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan

di atas, dan mengingat banyaknya kendala dan berbagai keterbatasan pada

peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh Kepemimpinan Kepala

Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap Kualitas Akademik di Madrasah Ibtidaiyah

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
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E. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari pembatasan masalah yang diajukan diatas, maka dalam

hal ini peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kepemimpinan kepala sekolah dengan

kualitas akademik di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bantan Kab Bengkalis?

2. Apakah terdapat pengaruh antara kinerja guru dengan kualitas akademik di

Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bantan Kab Bengkalis?

3. Apakah terdapat pengaruh antara kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja

guru terhadap kualitas akademik di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalis?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap

Kualitas Akademik di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bantan Kabupaten

Bengkalis

2. Untuk mengetahui tentang pengaruh kinerja guru terhadap Kualitas Akademik

di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

3. Untuk mengetahui tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja

guru secara bersama-sama terhadap Kualitas Akademik di Madrasah Ibtidaiyah

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

G. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak terkait

antara lain:
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1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pendidikan,

khususnya berkenaan dengan masalah perilaku kinerja guru baik organisasi

atau lembaga pendidikan.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah dalam mengembangkan

dan meningkatkan kepemimpinan kepala sekolah, dan kinerja guru demi

tercapainya tujuan pendidikan.

3. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan

guru terutama yang berkaitan tentang pengaruh antara kepemimpinan kepala

sekolah dan kinerja guru terhadap Kualitas Akademik di Madrasah

Ibtidaiyah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

4. Sebagai bahan masukan, bagi pihak yang berkepentingan tentang pengaruh

antara kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru terhadap Kualitas

Akademik di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bantan Kab Bengkalis.

5. Sebagai penambah wawasan pengetahuan, dan meningkatkan mimpinan

kepala sekolah dan kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bantan

Kab Bengkalis

6. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai syarat

menyelesaikan studi.


