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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Suatu kelompok manusia mustahil dapat 

hidup dan berkembang dengan aspirasi atau cita-cita untuk maju, sejahtera, dan 

bahagia menurut konsep pandangan hidup ideal tanpa pendidikan. Pendidikan 

bagi manusia menjadi sarana utama untuk memajukan kehidupan sehingga perlu 

dikelola secara sistematis dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan 

teoritikal dan praktikal sepanjang waktu sesuai dengan lingkungan hidup manusia 

itu sendiri. Dalam memajukan suatu kehidupan, manusia harus menjadikan 

pendidikan yang mengarah pada satu tujuan yang dapat membentuk dirinya 

menjadi insan demokratis, berilmu, mampu berkomunikasi dengan baik, dan 

memiliki kecakapan (Ihsan, 2005).  

Penyelenggaran pendidikan di Indonesia menjadi suatu keharusan dan diatur 

dalam sistem konstitusional sehingga penyelenggaraan pendidikan merupakan 

kepentingan nasional, yang siapapun memiliki hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan. Hal tersebut seperti dikatakan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa 

salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya setiap 

warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu 

sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya agar dapat menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki afeksi, kecerdasan dan keterampilan yang akan 

berguna untuk mengenal dan mengatasi masalah dirinya dan lingkungannya, 
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mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai 

pancasila.  

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dikatakan bahwa 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. 

Mengingat pentingnya tujuan pendidikan bagi kemajuan suatu kehidupan, 

mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan secara utuh dan 

berkemajuan sehingga pencapaian tujuan pendidikan dapat dilakukan secara tepat. 

Upaya pencapaian tujuan pendidikan tersebut dilakukan dengan 

menyelenggarakan pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu adalah pendidikan 

yang memiliki ouput yang mampu berpikir kritis, mandiri, memiliki keterampilan 

dan kecakapan sehingga mampu bersaing dalam kehidupan baik dalam skala 

lokal, nasional, maupun internasional (Mulyasa, 2012).  

Pendidikan bermutu menjadi penting untuk diwujudkan. Berbagai langkah 

telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan mengeluarkan 

kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah menekankan bahwa 

pengambilan kebijakan berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 

sehingga menerobos satuan pendidikan dan sekolah dalam berbagai jenis dan 

jenjang pendidikan. Desentralisasi pendidikan adalah paradigma baru dalam 

pendidikan. Argumentasi desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah 
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diharapkan akan mampu menjawab permasalahan pendidikan, salah satunya 

adalah mutu pendidikan (Mulyasa, 2012). Peningkatan mutu pendidikan 

merupakan sasaran pembangunan pendidikan nasional dan merupakan bagian 

integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. 

Hal tersebut seperti ditegaskan dalam Renstra Pendidikan Nasional, bahwa 

dengan pendidikan yang bermutu akan mampu mewujudkan negara Indonesia 

yang aman dan damai, adil dan demokratis, dan mewujudkan bangsa Indonesia 

yang sejahtera.  

Pada tingkat satuan pendidikan, untuk mewujudkan pendidikan yang 

bermutu dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi mutu kedepan. Pemimpin 

pendidikan tersebut adalah pemimpin profesional, yang memiliki kesadaran dan 

kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan 

pemimpin adalah mendorong dan mengarahkan bawahannya untuk menyelesaikan 

pekerjaan dengan penuh semangat dan kepercayaan (Raihani, 2011). Pemimpin 

tidak akan mampu berbuat banyak tanpa partisipasi dari bawahannya. Sebaliknya 

bawahan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan efektif tanpa 

pengendalian, pengarahan, dan kerja sama dengan pemimpin. Pemimpin dengan 

pengikut saling mengikuti. faktor instruksi sangat kuat pengaruhnya dalam 

mencapai kesuksesan tugas pemimpin dalam mencapai tujuan sekolah. Semakin 

banyak instruksi yang diberikan pemimpin dalam suatu kegiatan semakin besar 

dan dinamis kehidupan organisasi tersebut. Sagala (2011) mengemukakan, tidak 

semua orang dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam suatu organisasi. 

Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu mengembangkan, 

memberdayakan, dan memberi motivasi, maupun kebutuhan lain yang pantas 
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didapatkannya kepada bawahan untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya, sehingga tujuan sekolah dapat dicapai.  

Tujuan umum lembaga pendidikan adalah mencetak output yang berkualitas. 

Dalam mencapai tujuan tersebut, kepala sekolah dituntut untuk memiliki sejumlah 

kommpetensi. Menurut Ditjen PMPTK (2010), dalam menilai kinerja kepala 

sekolah, terdapat enam kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah, antara 

lain: kompetensi kepribadian dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, 

mengembangkan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan, dan 

supervisor. Kepemimpinan pembelajaran adalah suatu kompetensi yang dimiliki 

kepala sekolah dengan memusatkan perhatiannya pada pengembangan lingkungan 

kerja yang memuaskan bagi guru serta pada akhirnya mampu mengembangkan 

kondisi belajar yang memungkinkan hasil belajar siswa meningkat (Astuti, 2011). 

Kepemimpinan pembelajaran memiliki peran yang penting dalam 

mengoptimalkan peran staf dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

kondusif bagi pembelajaran di sekolah.  

Beberapa penelitian tentang penerapan kepemimpinan pembelajaran di 

sekolah menyimpulkan bahwa kepala sekolah yang memfokuskan kepemimpinan 

pembelajaran menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik dari pada 

kepala sekolah yang kurang memfokuskan pada kepemimpinan pembelajaran 

(Ditjen PMPTK, 2011). Sejumlah ahli pendidikan telah melakukan penelitian 

tentang pengaruh kepemimpinan pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar. 

Salah satu di antara mereka adalah Findley dalam Ditjen PMPTK (2011) yang 

menyimpulkan bahwa “If a school is to be an effective one, it will be because of 

the instructional leadership of the principal ….”. Kutipan tersebut dapat disarikan 
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bahwa peningkatan hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan 

pembelajaran. Artinya, jika hasil belajar siswa ingin dinaikkan, maka 

kepemimpinan yang menekankan pada pembelajaran harus diterapkan.  

Hasil penelitian juga ditunjukan Ainscow (1995) dalam Muliati (2013) 

mengatakan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di sekolah, kepala sekolah 

memiliki sejumlah peran yang harus diemban, antara lain: (1) manajer; (2) 

pemimpin instruksional (pembelajaran); (3)  penegak disiplin; (4) fasilitator 

humas; (5) evaluator; dan (6) mediator konflik. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Scheeren mengemukakan bahwa sekolah efektif dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain: (1) kepemimpinan pembelajaran yang kuat; (2) 

penekanan pada memperoleh keterampilan dasar; (3) sebuah lingkungan yang 

aman dan rapi; (4) ekspektasi tinggi terhadap pencapaian siswa; dan (5) penilaian 

terhadap kemajuan siswa (Astuti, 2011). Berdasarkan penelitian tersebut 

menunjukan bahwa peran kepemimpinan pembelajaran sangat penting dalam 

menciptakan sekolah efektif.  

Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, harus mengerti wilayah 

pengembangan pendidikan serta dapat memberikan apa yang dibutuhkan guru, 

staf, dan siswanya. Kepala sekolah harus melaksanakan kepemimpinan 

pembelajaran yang kuat, mengelola program pembelajaran, memiliki harapan 

yang tinggi pada diri sendiri, guru, dan terhadap siswa, dan mencurahkan sebagian 

besar waktunya untuk mengkoordinasi fisik maupun sumber daya manusianya 

sehingga proses pembelajaran berjalan lancar dan tujuan sekolah dapat dicapai 

secara efektif (Astuti, 2011). Tujuan akhir kepemimpinan pembelajaran adalah 

peningkatan pembelajaran di sekolah, yaitu meningkatnya hasil belajar siswa.  
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Faktor lain yang menjadi komponen penting dan berpengaruh dalam 

peningkatan hasil belajar siswa adalah guru. Guru merupakan unsur utama dalam 

keseluruhan proses pendidikan dan di setiap jenjang pendidikan, khususnya di 

tingkat institusional dan instruksional. Suatu pendidikan tanpa guru hanya akan 

menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya 

akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan yaitu guru. Guru 

menjadi titik sentral dan awal dari semua pembangunan pendidikan. Dalam 

konteks pendidikan formal, Sidi (2001) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil 

studi di negara-negara berkembang, guru memberikan sumbangan dalam prestasi 

belajar siswa (36%), selanjutnya manajemen (23%), waktu belajar (22%), dan 

sarana fisik (19%).   

Guru yang mampu menciptakan pembelajaran efektif adalah guru 

profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan atau 

kompetensi standar, salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang dimaksud kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dengan kompetensi 

pedagogik, guru dapat melaksanakan pembelajaran yang kuat dalam proses dan 

bertumpu pada hasil shingga dapat menciptakan efektivitas pelaksanaan 

pembelajaran dengan hasil belajar siswa yang meningkat.  
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Hasil belajar siswa di SMA Negeri Kota Bima berdasarkan Nilai Ujian 

Akhir Nasional (NUAN) yang dikeluarkan Dinas Dikpora NTB dengan pada 

Jurusan IPA mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, 

Fisika, Kimia, dan Biologi tahun pelajaran 2012/ 2013 diklasifikasikan cukup baik 

dengan rata-rata nilai sebesar 62,86%. Berdasarkan hal tersebut, dapat diduga 

bahwa kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah dan kompetensi pedagogik 

guru di SMA Negeri Kota Bima belum maksimal. Hal tersebut mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: Hubungan Kepemimpinan 

Pembelajaran Kepala Sekolah dan Kompetensi Pedagogik Guru dengan Prestasi 

Belajar Siswa di SMA Negeri Kota Bima.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut:   

1. Adakah hubungan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah dengan 

prestasi belajar siswa di SMA Negeri Kota Bima? 

2. Adakah hubungan kompetensi pedagogik guru dengan prestasi belajar siswa 

di SMA Negeri Kota Bima?  

3. Adakah hubungan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah dan 

kompetensi pedagogik guru dengan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 

Kota Bima. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengungkapkan tentang 

hubungan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah dan kompetensi pedagogik  
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guru dengan prestasi belajar siswa di SMA Negeri Kota Bima. Sedangkan secara 

khusus, penelitian ini bertujuan:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kepemimpinan pembelajaran 

kepala sekolah dengan prestasi belajar siswa di SMA Negeri Kota Bima. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kompetensi pedagogik guru 

dengan prestasi belajar siswa di SMA Negeri Kota Bima. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kepemimpinan pembelajaran 

kepala sekolah dan kompetensi pedagogik guru dengan prestasi belajar siswa 

di SMA Negeri Kota Bima. 

 

D.  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian dapat berguna untuk tataran teoritis, sekaligus pada tataran 

praktis. Adapun kegunaan penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

pendidikan dalam membangun kerangka teori tentang hubungan 

kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah dengan prestasi belajar siswa dan 

hubungan kompetensi pedagogik guru dengan prestasi belajar siswa di 

sekolah. 

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat bagi kajian 

kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah dan kompetensi pedagogik guru 

hubungannya dengan prestasi belajar siswa.  

3. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa melalui peran kepala sekolah dan guru di SMA Negeri 

Kota Bima.  

 



9 
 

E.  Defenisi Operasional Variabel  

Defenisi operasional variabel dalam penelitian ini dilakukan agar memiliki 

landasan operasional yang jelas dan tidak mengalami kekaburan interpretasi 

makna. Adapun variabel-variabel tersebut, sebagai berikut:  

1. Kepemimpinan pembelajaran adalah tindakan yang dilakukan kepala sekolah 

dengan maksud mengembangkan lingkungan kerja yang produktif dan 

memuaskan bagi guru, serta pada akhirnya mampu mengembangkan kondisi 

belajar yang memungkinkan hasil belajar siswa meningkat (Greenfield, 1987). 

Tindakan-tindakan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah yang dimaksud 

dalam penelitian ini, antara lain: menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas, 

menjadi nara sumber bagi staf, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang 

kondusif bagi pembelajaran, mengkomunikasikan visi dan misi sekolah ke staf, 

mengkondisikan staf untuk mencapai cita-cita profesional tinggi, 

mengembangkan kemampuan profesional guru, dan bersikap positif terhadap 

siswa, staf, dan orang tua. 

2. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik (PP No.19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3). 

Kompetensi pedagogik guru dalam penelitian ini, meliputi: menguasai 

karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, kegiatan 

pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik, komunikasi 

dengan peserta didik, dan penilaian dan evaluasi. 

3. Prestasi belajar siswa adalah hasil yang dicapai oleh siswa karena usahanya 

untuk memiliki kecakapan ilmu pengetahuan atau perubahan-perubahan yang 
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dicapai siswa dalam usaha memiliki suatu kecakapan maupun keterampilan-

keterampilan tertentu (Purwanto, 2006). Prestasi belajar siswa dalam penelitian 

ini adalah prestasi akademik berhubungan dengan skala nilai, yaitu Nilai Ujian 

Akhir Nasional (NUAN) pada jurusan IPA mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan tahun pelajaran 2012/2013 

terdapat di 5  SMA Negeri Kota Bima, yaitu SMA Negeri 1 Kota Bima, SMA 

Negeri 2 Kota Bima, SMA Negeri 3 Kota Bima, SMA Negeri 4 Kota Bima, 

dan SMA Negeri 5 Kota Bima. 

 


