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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana proses belajar dan pem-

belajaran (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

pasal 1). Hal ini berarti bahwa peserta didik sebagai 

subjek 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. Sedangkan pendi-

dikan 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.  

Terdapat empat dasar pendidikan dalam our 

pillars of education in UNESCO, yakni: Learning to 

know (belajar untuk mengetahui); Learning to do 

(belajar untuk bertindak); Learning to be (belajar untuk 

menjadi seseorang); dan Learning to live together 

(belajar untuk hidup bersama). Empat dasar ini adalah 

pegangan kita dalam penerapan semua kurikulum 

pendidikan di negara kita. Dengan adanya Undang-

undang pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah, 
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tentunya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. 

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kua-

litas sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya 

alam, sumber daya buatan, maupun sumber daya 

manusia. 

Di antara sumber daya yang ada, maka sumber 

daya manusia merupakan faktor yang sangat penting, 

oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitasnya. 

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat terwu-

jud dengan proses pendidikan yang baik dan dari 

lembaga pendidikan yang berkualitas.  

Salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan adalah guru. Guru merupakan komponen 

vital, penggerak utama sebagai faktor kesuksesan dari 

sistem pendidikan dan pengajaran yang akhirnya akan 

mempengaruhi  produktivitas  sekolah.  Secara  umum 

kualitas pendidikan formal yang tercermin dari lulus-

annya sangat dipengaruhi oleh kualitas masukan 

(calon siswa), proses belajar mengajar, dan kinerja 

guru. Haryadi (2005) menyatakan bahwa kualitas 

pendidikan dipengaruhi oleh: (1) kualitas tenaga 

pengajar termasuk kepala sekolah, (2) sistem belajar 

mengajar, (3) sarana dan prasarana, (4)  lokasi, dan (5) 

administrasi dan birokrasi. Oleh karena itu salah satu 

upaya yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan 

kualitas sekolah adalah melalui peningkatan kinerja 

guru.  
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Hal ini sejalan dengan pendapat Dyah 

Kusumastuti (2001), yang menyatakan bahwa pengem-

bangan mutu pendidikan dapat ditempuh melalui 

pengembangan mutu para pendidiknya. Usaha-usaha 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu guru 

melalui pendidikan dan latihan, seminar, Kelompok 

Kerja Guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran, 

pendidikan penyetaraan, pendidikan lanjut. 

Banyak upaya yang dilakukan untuk mening-

katkan mutu guru. Namun ternyata belum membuah-

kan hasil, setidaknya jika dilihat dari output yang 

dihasilkan berdasarkan laporan dari data Human 

Development Index (HDI) tentang kualitas Sumber 

Daya Manusia Indonesia pada tahun 2005 masih 

berkisar di urutan 110 dari 177 negara. Berdasarkan 

data tersebut maka secara langsung menunjukkan 

bahwa mutu pendidikan Indonesia masih rendah. HDI 

adalah indeks campuran yang merupakan ukuran 

rata-rata prestasi penting atas tiga dimensi dasar 

dalam pengembangan manusia, yaitu: (1) a long and 

healthy life, (2)  knowledge, dan (3) a decent standard 

of live. 

Tugas untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

di suatu sekolah tidak lepas dari peran kepala sekolah 

dalam memimpin sebuah sekolah. Dalam hal ini 

kepala sekolah dapat berperan sebaga supervisor 

merupakan jembatan bagi para pengambil keputusan 

yang ada di birokrasi untuk memberi masukan dalam 

menentukan kebijakan khususnya yang bersifat 
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teknis. Di samping teknis hal yang bersifat adminis-

trasi juga menjadi perhatian supervisor dan sudah 

barang tentu sesuai dengan kebijakan yang telah 

dikeluarkan dan masih berlaku. Akan tetapi tidak 

jarang bahwa para supervisor (kepala sekolah) kurang 

aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan terse-

but (Simbolon, 2001: 89). 

Sebagai seorang supervisor, kepala sekolah yang 

juga sebagai pembimbing teknis edukatif dan admi-

nistratif, maka tugas tersebut tidak dapat dilepaskan 

dari peranannya dalam melaksanakan tugas supervisi. 

Supervisi sekolah berfungsi membantu (assisting), 

memberi suport (supporting), dan mengajak dan meng-

ikutsertakan (sharing) (Kimball Willes, 1995: 83). 

Dengan melihat dari fungsi tersebut jelas bahwa 

kinerja supervisor khususnya kepala sekolah adalah 

sangat strategis dalam upaya meningkatkan kinerja 

guru di jajaran Dinas Pendidikan. Menurut Olivia 

(Sabertian, 1995: 25-26) seorang supervisor berperan 

sebagai koordinator; konsultan; pemimpin kelompok; 

evaluator. 

Posisi kepala sekolah sebagai orang yang telah 

disebutkan di atas menempatkan dirinya sebagai 

tumpuan kepentingan nilai-nilai dengan tugas yang 

berbeda. Yang satu bersumber dari atas yakni pemim-

pin pendidikan dan yang satu dari bawah yaitu guru. 

Dengan demikian kepala sekolah dari atas dituntut 

untuk mensukseskan tujuan pendidikan dan dari 

bawah kepala sekolah juga dituntut untuk bersikap 
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manusiawi memberi kebebasan pada guru dan 

meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini 

supervisor memiliki peran yang rancu antara berpihak 

kepada atasan atau bawahan. Kepala Sekolah sebagai 

supervisor posisinya sama dengan guru namun 

sebutan lain bagi mereka adalah sebagai anggota 

manager di unit kerjanya. Suatu keanehan bahwa 

tugas yang diembannya berbeda dengan posisi yang 

ditempatinya. 

Kepemimpinan kepala sekolah yang baik dapat 

meningkatkan kepercayaan orangtua dan masyarakat 

terhadap sekolah yang pada akhirnya dapat mening-

katkan partisipasi terhadap usaha peningkatan kuali-

tas pendidikan di suatu sekolah. Tuntutan globalisasi 

yang semakin maju yang sudah tentu dibarengi 

dengan meningkatnya kebutuhan teknologi pendidikan 

dan tingginya tingkat persaingan lulusan di jenjang 

Sekolah Dasar untuk meneruskan ke jenjang pendi-

dikan yang lebih tinggi, menuntut kepada para guru 

untuk dapat bekerja secara lebih profesional dengan 

berlandaskan kepada kinerja yang lebih tinggi.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulasmi 

(2007) di Kecamatan Dempet Kabupaten Demak 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara tipe kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah dasar dengan kompetensi Kepala SD. Masih 

menurut Sulasmi kepala sekolah sebagai figur yang 

menjadi panutan teman kerjanya harus memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi teman kerjanya 
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sehingga akan menghasilkan prestasi kerja yang baik 

di sekolah yang dipimpinnya.  

Hasil penelitian Wahyudi (2006) di Kabupaten 

Purwodadi terhadap 40 guru sekolah dasar di 

Kecamatan Toroh menyimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan positif dan signifikan antara tipe kepemim-

pinan transformasional kepala sekolah terhadap 

kompetensi kepala sekolah. Hal ini dikarenakan para 

kepala sekolah yang telah dilantik menjadi kepala 

sekolah telah memiliki bekal cukup bahkan melebihi 

dari teman-teman yang lain. Di samping itu dalam 

perekrutan kepala sekolah di Kabupaten Purwodadi 

telah dilakukan seleksi, sehingga kepala sekolah 

tersebut dianggap telah memiliki kompetensi yang 

memadai. Dari dua pendapat di atas ternyata hasil 

penelitian di Kabupaten Demak dan Purwodadi 

terdapat temuan yang berbeda dan hal ini sangat 

menarik untuk dilakukan penelitian kembali yang 

tempat dan waktunya berlainan. 

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Susanto (2006) di Kecamatan Kandangan Temanggung 

tentang hubungan supervisi akademis dengan kompe-

tensi kepala SD menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara supervisi 

akademis terhadap kompetensi Kepala SD. Hal ini 

disebabkan kepala sekolah sebagai pemimpin di 

sekolah selalu memberi bimbingan atas kesulitan yang 

dihadapi para guru dalam melaksanakan tugas pokok-

nya sebagai guru, sehingga begitu guru mandapatkan 
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kesulitan dalam melaksakanan KBM (Kegiatan Belajar 

Mengajar) kepala sekolah selalu memberi arahan, 

bimbingan, sehingga kesulitan itu segera dapat 

diatasi. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Subiyanto (2007) di Kecamatan Grabag Kabupa-

ten Magelang terhadap guru SD menyimpulkan bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

supervisi akademis kepala sekolah dengan kompetensi 

kepala sekolah. Hal ini disebabkan oleh karena guru-

guru sekolah dasar di Kecamatan Grabag Kabupaten 

Magelang telah memahami panduan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai guru sehingga mereka tidak menga-

lami kesulitan yang berarti dalam melaksanakan 

tugasnya. Para guru di Kecamatan Grabag dalam 

mengatasi persoalan yang berkaitan dengan tugas 

pokoknya sebagai guru sudah dibicarakan dalam 

Kelompok Kerja Guru (KKG) yang diadakan setiap 2 

minggu sekali. Implikasinya kesulitan yang muncul 

yang dihadapi para guru sudah dapat dibahas dan 

diselesaikan jalan keluarnya dalam KKG tersebut.  

Kecamatan Bandungan baru berdiri mulai tahun 

2007 dengan program pemekaran kecamatan yang 

daerahnya meliputi sebagian dari Kecamatan 

Ambarawa, Bawen, dan Jambu. Personal Dinas 

Pendidikan pun termasuk baru mulai dari Kepala 

UPTD Pendidikan, Pengawas, dan staf kantor UPTD 

Pendidikan.  
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Tugas kepala sekolah sebagai supervisor 

memang berat. Kepala sekolah mesti paham tentang 

materi supervisi. Di samping itu kepala sekolah juga 

mesti menjadi contoh yang baik akan kinerjanya 

sebagai orang nomor satu di sekolah itu sehingga 

menjadi teladan bagi bawahannya.  

Hal yang terjadi di Kecamatan Bandungan 

adalah, dalam mengajar guru hanya berpedoman pada 

pengalamannya sebagai guru yang sudah memiliki 

lebih dari lima tahun masa kerja. Idealnya dalam 

mengajar guru tentu memahami didaktik, metodik, 

teknik evaluasi, materi ajar, menyusun program 

pengajaran. Dalam melakukan Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) pun guru mesti mempunyai strategi 

tersendiri yang tentu tidak menyimpang dari aturan 

yang telah dibakukan oleh Dinas Pendidikan. Di 

samping itu dalam KBM guru mesti melakukannya 

dengan prinsip belajar aktif dan guru berperan sebagai 

pembimbing.  

Akan tetapi kenyataannya prestasi UAN tahun 

2010/2011 Kecamatan Bandungan menduduki 

ranking terakhir dari 19 kecamatan se Kabupaten 

Semarang. Ini berarti kepemimpinan kepala sekolah di 

Kecamatan Bandungan rendah, kompetensi kepala 

sekolah sebagai pimpinan unit kecil sekolah juga 

rendah serta supervisi akademis tidak dapat berjalan 

sesuai dengan harapan dinas pendidikan kabupaten. 

Dampak dari semua itu adalah kualitas pendidikan 

yang indikatornya dapat dilihat dari hasil UAN 2010/ 
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2011 yang stagnan, artinya hasil UAN 2010/2011 

Kecamatan Bandungan sama dengan hasil UASBN 

tahun 2009/2010 yang berada pada posisi ranking ke 

19 dari 19 kecamatan di Kabupaten Semarang. 

Dari uraian di atas maka persoalan penelitian 

yang diangkat adalah “Hubungan Tipe Kepemimpinan 

Transformasional Kepala Sekolah Dasar, Supervisi 

Akademis, terhadap Kompetensi Kepala Sekolah Dasar 

Negeri Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari persoalan penelitian di atas rumusan 

masalah yang dapat dikemukakan adalah: 

1. Adakah hubungan yang signifikan antara tipe 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

dengan kompetensi kepala sekolah dasar di 

Kecamatan Bandungan? 

2. Adakah hubungan yang signifikan antara supervisi 

akademis  dengan kompetensi kepala sekolah dasar 

di Kecamatan Bandungan?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan mengkaji ulang tentang hubungan yang signifikan 

antara: 
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1. Tipe kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah dengan kompetensi kepala sekolah dasar di 

Kecamatan Bandungan.  

2. Supervisi akademis dengan kompetensi kepala 

sekolah dasar di Kecamatan Bandungan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Apabila secara akademis hasil penelitian ini 

menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara Tipe Kepemimpinan Transformasio-

nal dan Kompetensi Kepala sekolah’ maka akan 

sejalan dengan pendapat Sulasmi (2007). Apabila 

secara akademis hasil penelitian ini tidak terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara Tipe 

Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan 

Kompetensi Kepala Sekolah, maka sejalan dengan 

penelitian Wahyudi (2006). 

Apabila hasil penelitian ini menunjukkan ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara supervisi 

akademis kepala sekolah dengan kompetensi kepala 

sekolah maka akan mendukung penelitian Susanto  

(2006). Apabila hasil penelitian ini menunjukkan tidak 

ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

supervisi akademis dengan kedisiplinan mengajar guru 

maka akan sejalan dengan hasil penelitian Subiyanto 

(2007).  
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Memberi sumbangan pemikiran bagi para ilmuwan 

dalam mengembangkan ilmu pendidikan umumnya 

dan kepala sekolah khususnya, dalam hal ini 

menyangkut tentang kompetensi kepala sekolah; 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat bagi beberapa pihak di antaranya bagi 

guru, sekolah, maupun para pengambil kebijakan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab I : Berisi  latar belakang masalah,  rumusan   

  masalah, tujuan penelitian,  manfaat  pe- 

  nelitian, dan  sistimatika penulisan;  

Bab II : Berisi tentang landasan teori yang  terdiri  

  dari variabel tipe kepemimpinan transfor- 

  masional kepala sekolah,  supervisi  aka- 

  demis dan kompetensi kepala sekolah;      

Bab III : Berisi tentang metodologi penelitian yang  

  terdiri dari obyek penelitian, jenis  peneli- 

  tian, model penelitian,  populasi  sampel,  

  variabel penelitian, jenis dan sumber  da- 
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                     ta, metode pengumpulan data,  indikator 

     empirik   dan  aras  pengukuran,  metode 

  analisis; 

Bab IV : Membahas tentang hasil  penelitian  yang 

  Berisi masalah  gambaran  umum  objek- 

  objek  penelitian,  model  penelitian,   po- 

  pulasi  dan  sampel,  pengumpulan  data,  

  indikator empirik, aras  pengukuran, dan 

  teknik analisis data; 

Bab V  : Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


