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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana  untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan , pengendalian diri ,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat banggsa dan Negara.1

Salah satu cara untuk mewujudkan pendidikan dinegara kita yaitu dengan

meningkatkan professional tenaga pendidik. Untuk meningkatkan kemampuan

profesi  kinerja guru, maka guru harus melakukan pendidikan profesi  karena

pendidikan ini adalah salah satu cara  atau langkah seorang guru untuk

mewujudkan meningkatkan kemampuannya. Dengan pendidikan profesi guru

dituntut untuk mengembangkan  dan meningkatkan kemampuannya dalam

bidang kerjanya.2

Kepala sekolah suatu satuan pendidikan bertanggung jawab atas

kelangsungan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dengan kata lain

kelancaran proses pendidikan dan pengajaran sanagat bergantung kepada kepala

sekolah itu sendiri.

1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, h. 2
2 Mohammad Saroni. Personal Branding Guru. Jogjakarta:2011, Ar-Ruzz Media,Hlm.15
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Profesional tenaga pendidik akan meningkat sehubungan dengan

komunikasi yang baik di sekolah sebab dengan hubungan komunikasi yang

lancar mendorong pribadi seseorang melakukan tugas dengan baik.

Pendidik merupakan  tenaga professional yang bertugas merencanakan

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengbdian kepada

masyarakat, terutama bagi pendidik pada peguruan tinggi.3

Salah satu upaya kita dalam mewibawakan profesi ini, yaitu memahami,

mencermati, dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep profesi

atau profesionalitas itu sendiri. Ada banyak istilah yang merujuk pada

penggunaan kata ini, diantaranya ada istilah profesi, professional,

profesionalisme, dan profesionalisasi.4

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 1(4) professional

adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjdi

sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memelukan

pendidikan profesi.5 Dari rumusan itu, dapat ditemukan ada 6 (enam) ukuran

penting yang menjadikan guru dianggap sebagai sebuah profesi, yaitu (1)

menjadi sumber penghasilan, (2) memerlukan keahlian, (3) memerlukan

3 Ibid,hlm. 20.
4 Momon Sudarman. Profesi Guru. Jakarta: 2013, PT. Grafindo Persada, hlm. 27
5 Undang-Undang No.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, hlm. 53
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kemahiran, (4) memerlukan kecakapan, (5) adanya standar mutu atau norma

tertentu, dan (6) memerlukan pendidikan profesi.6

Pada dasarnya profesionalisme dan sikap professional itu merupakan

motivasi intrisik yang ada pada diri seseorang sebagai pendorong untuk

mengembangkan dirinya menjadi tenaga professional. Motivasi intrisik tersebut

akan berdampak pada etos kerja yang unggul yaitu yang slalu menampilkan

prilaku yang mendekati standar ideal, meningkatkan dan memelihara citra

orofesi, memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesi, mengejar

kualitas dan cita-cita dalam profesi, memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

Selanjutnya pasal 6 menyatakan tujuan menepatkan guru sebagai tenaga

professional yaitu: kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga professional

bertujuan untuk melaksanakan system pendidikan nasional yaitu berkembangnya

potensi peseta didik agar menjadi manusi yang beriman dan bertakwa kepada

tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri,

serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.7

Dengan demikian, Kepala Sekolah sengat berpengaruh untuk

meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Dengan kenyataan diatas jelas

bahwa kepala sekolah harus melakukan strategi untuk meningkatkan kinerja guru

agar apa yang diharapkan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Sekolah harus

dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya  karena kepala sekolah

6 Ibid Hlm. 27
7 Ali Mudlofir. Pendidik Profesional, Jakarta: 2013,  PT. Raja Grapindo Persada, hlm.32-34
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merupakan pemimpin pendidikan tingkat satuan pendidikan yang harus memiliki

dasar kepemimpinan yang kuat8

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan masalah mendasar

yang dapat menghambat pembangunan dan pengembangan dan perkembangan

ekonomi nasional penaataan sumberdaya manusia perlu dilakukan dengan cara

bertahap dan berkesinambungan melalui system pendidikan yang berkualitas

baik pada jalur pendidikan formal, maupun non formal, mulai dari  pendidikan

dasar  sampai pendidikan tinggi.9

Bisa dipahami bahwa seorang kepala sekolah harus melakukukan strategi

untuk meningkatkan kemampuan  guru dalam melaksanakan tugasnya didalam

proses  belajar mengajar dan seorang guru yang professional mampu

melaksanakan  tugasnya agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik,

keberhasilan sekolah itu sendiri tegantung dengan kepala sekolah itu sendiri,

karena faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala sekolah sangat

bepengarus karena kinerja seorang pemimpin terlihat apakah dia bagus menjadi

seorang pemimpin atau tidak.

Kondisi yang seperti inilah yang harus diperbaharui dengan cara

melakukan strategi dalam meningkatkan professional tenaga pendidik dan kepala

8 E. Mulyasa. Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Jakarta: 2011, Bumi Aksara, hlm.
16

9 E Mulyasa, Manajemen kepala sekolah professional, Bandung: PT  Remaja Rosda Karya, 2004,
hlm. 4
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sekolah  mampu mewujudkan guru yang profesional agar tujuan yang akan

dicapai terlaksana dengan baik di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang

Berdasarkan studi pendahuluan, ternayata proses pembelajaran masih

jauh yang diharapkan hal ini dapat dilihat di gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada guru yang datang terlambat

2. Masih ada guru yang belum memegang buku agenda catatan sehari-hari

3. Guru belum mematuhi tata tertib sekolah

4. Guru belum menyadari arti dari tugas yang di miliki

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk

membahas permasalahan ini dengan melakukan penelitian ilmiah ini dengan

judul: “strategi kepala sekolah dalam menigkatkan profesionalisme tenaga

pendidik di sekolah menengah atas negeri 1 tambang’’.

B. Alasan memilih judul

Adapun alasan penulis penelitian di sekolah menengah atas negeri 1 tambang

ialah:

1. Judul dan persoalan-persoalan yang dikaji sesuai dengan bidang ilmu penulis

pelajari, khususnya meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik.

2. Masalah-masalah yang dikaji  dalam judul tersebut, penulis merasa mampu

untuk menelitinya.

3. Lokasi penelitian ini sangat terjangkau oleh penulis untuk melakukan

penelitian.
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C. Penegasan Istilah

Agar menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini

maka penulis memberi gambaran dalam penegasan istilah yang berkaitan dengan

judul penelitian ini.

1. Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan tinkat satuan pendidikan

yang harus memiliki dasar  kepemimpinan yang kuat.

2. Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada peguruan tinggi.

D. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka

dapat di identifikasikan masalah penelitian ini sebagai berikut:

a. Strategi Kepala sekolah dalam mengontrol Guru di Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Tambang.

b. Strategi kepala sekolah dalam melaksanakan pembelajaran di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Tambang

c. Strategi Kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja Guru di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Tambang
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d. Strategi Kepala sekolah dalam memberikan pelatihan dan penataran yang

diikuti guru

e. Strategi Kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di

sekolah

2. Batasan masalah

Karena banyaknya masalah-masalah yang diidentifikasi, maka penulis

membatasi masalasah yang akan diteliti sesuai dengan kemampuan penulis,

untuk itu penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

“strategi kepala sekolah dalam menigkatkan profesionalisme tenaga

pendidik di sekolah menengah atas negeri 1 tambang”.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan kejadian yang dikemukakan diatas, penulis dapat

merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa strategi kepala sekolah dalam meningkatkan proesionalisme tenaga

pendidik di sekolah menegah atas negeri 1 tambang?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi kepala sekolah dalam

meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di sekolah menengah atas

negeri 1 tambang?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah
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a. Untuk mengetahui apa  strategi kepala sekolah dalam meningkatkan

proesionalisme tenaga pendidik di sekolah atas  pertama negeri 1 tambang

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi kepala

sekolah dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di sekolah

menengah atas negeri 1 tambang

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

a. Beguna menambah ilmu pengetahuan penulis dalam mengetahui

pentingnya strategi kepala sekolah dalam meningkatkan profsionalisme

tenaga pendidik.

b.Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu pada

jurusan manajemen pendidikan islam fakultas tarbiyah dan keguruan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


