
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu unsur penting dari proses kependidikan adalah pendidik. Di 

pundak pendidik terletak tanggung jawab yang amat besar dalam upaya 

mengantarkan peserta didik kearah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Hal ini 

disebabkan pendidikan merupakan cultural transition yang bersifat dinamis ke 

arah suatu perubahan secara kontinue, sebagai sarana vital bagi membangun 

kebudayaan dan peradaban umat manusia. Dalam hal ini, pendidik harus 

bertanggung jawab dalam mengemban amanah yaitu peserta didik. Amanah 

adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan wali murid dalam menyerahkan putra-

putrinya untuk dididik sesuai dengan yang telah dijanjikan Sekolah/Sekolah 

dalam visi dan misinya. Sabda Nabi  SAW. : 


 �	 و� د�� ����  ) روا� ا�� ���ن (� ��ه��	 � ا���ن ��� � ا

Artinya :Tidak dikatakan beriman orang yang tidak bisa memegang 

kepercayaan, dan tidak dikatakan beragama orang yang tidak dapat 

memegang janjinya. ( HR. Ibnu Khiban ) 

 

Dengan demikian Sekolah harus memenuhi kebutuhan peserta didik, baik 

spiritual, intelektual, moral, estetika, maupun kebutuhan pisik peserta didik. 

(Samsul Nizar : 2002:41).  



Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, mengenai pengertian pendidik, 

di dalamnya telah tersirat pula mengenai tugas-tugas pendidik, maka disini lebih 

diperjelas lagi, yaitu :  

1. Membimbing si terdidik.  

Mencari pengenalan terhadapnya mengenai kebutuhan, kesanggupan, bakat, 

minat dan sebagainya. 

2. Menciptakan situasi untuk pendidikan. (H. Hamdani Ihsan & H.A. Fuad 

Ihsan, 2001; 94). 

Berangkat dari asumsi tersebut maka langkah pertama yang dilakukan 

untuk memperbaiki kualitas pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas 

Tenaga Edukatifnya terlebih dahulu.  

Lebih jauh, rasa hormat dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh seorang 

Tenaga Edukatif (Guru) merupakan syarat utama kesuksesan siswa. Sebagaimana 

halnya orang dewasa, pemenuhan aspek psikologis siswa akan membuat mereka 

berusaha menunjukkan kemampuan terbaik yang bisa mereka lakukan dan secara 

otomatis akan meningkatkan prestasi mereka.  

Jackson et al. (1990) menemukan bahwa seorang Tenaga Edukatif (Guru)  

yang humoris bertindak sebagai seorang manusia biasa disamping sebagai 

seorang Tenaga Edukatif, menaruh rasa hormat dan penghargaan kepada siswa 

merupakan faktor yang menentukan persepsi siswa tentang kemampuan Tenaga 

Edukatif dalam menciptakan atmosfir yang kondusif untuk belajar. Dalam 

suasana demikian, siswa merasa leluasa bertanya dan memberikan komentar, 

mendekati Tenaga Edukatif untuk melakukan pembicaraan face to face, dan 



secara keseluruhan akan membuat ruangan menjadi penuh semangat antusias. 

Sebagai motivator, Tenaga Edukatif berperan untuk mendorong siswa agar giat 

belajar. Usaha ini bisa dilakukan Tenaga Edukatif dengan memanfaatkan bentuk 

– bentuk motivasi di sekolah ataupun cara lainnya, yang penting apa yang 

dilakukan dapat membangkitkan gairah belajar siswa (Syaiful Bahri Djamarah, 

1994; 38). Jika proses pembelajaran di sekolah memenuhi kebutuhan – kebutuhan 

emosional siswa, maka kemungkinan besar proses belajar mengajar akan berjalan 

dengan lancar dan berhasil. 

Terkait dengan tugas dan fungsi guru sebagai tenaga edukatif khususnya 

yang menyangkut jumlah dan kualifikasi guru. Sering terjadi seorang guru harus 

mengajar bidang studi yang sama sekali bukan keahliannya, atau bahkan 

pengangkatan guru ini tanpa memperhatikan kualifikasi ijazah yang dimilikinya. 

Keadaan akan menjadi lebih parah, kalau guru yang sebenarnya berlatar belakang 

bidang keahlian ilmu agama ternyata mengajar pelajaran umum, seperti 

matematika, kimia, biologi dan sebagainya. Dikatakan lebih parah karena dalam 

kondisi lingkungan Sekolah dengan latar belakang tersebut diatas, banyak siswa 

yang kurang tertarik dibidang ilmu umum ini, sehingga akan semakin kurang 

tertarik jika guru mengajarkannya itu tidak memiliki kualifikasi yang tepat dalam 

bidang ilmu yang diajarkannya. 

Dalam hal ini suatu sistem belajar mengajar dapat dikatakan berhasil 

dengan baik apabila dalam proses belajar mengajar tersebut dapat dilakukan 

dengan efektif dan efisien dan berhasil dengan output yang memuaskan. Untuk 

menghasilkan output yang memuaskan maka diperlukan strategi tertentu 



khususnya Kepala Sekolah dalam memotivasi dan membina Tenaga Edukatif 

agar kwalitas belajar mengajarnya dapat ditingkatkan. Akan tetapi tidak boleh 

lupa bahwa dalam menjalankan strategi tersebut harus disertai kesungguh-

sungguhan, sesuai firman Allah : 

 وا���� ��ه�وا ���� �������� ����� وإن ا� ��
 ا�������

Artinya : Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) 

Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan 

sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (Al 

Ankabut :69) 

 Sedangkan yang dimaksud strategi disini adalah strategi dalam 

pembinaan Tenaga Edukatif yaitu: cara yang harus ditempuh oleh Kepala 

Sekolah dalam membina para Tenaga Edukatif agar dalam proses kegiatan belajar 

mengajar dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

Dalam melakukan strategi pembinaan tersebut tentu memiliki kiat-kiat 

tertentu yang tentu saja didukung oleh semua komponen yang ada. Komponen - 

komponen itu meliputi Dinas Pendidikan terkait, Kepala Sekolah, Wakil kepala 

Sekolah, Tenaga Edukatif, Karyawan GBPP, Manajemen / Administrator, Sarana 

Prasarana, Siswa dan sebagainya.  

Dari komponen diatas tentu ada komponen yang paling dominan, namun 

dalam penelitian ini akan memfokuskan pada Kepala Sekolah, Tenaga Edukatif 

dan siswa yang tentu saja diambil dari segi pendekatan dan paling dominan dalam 

kegiatan proses belajar dan mengajar tanpa memindahkan komponen - komponen 

lainnya.  



Kehadiran Sekolah yang berkwalitas dalam berbagai jenjang dan jenis 

pendidikan sesungguhnya sangat diharapkan oleh berbagai pihak, terutama 

pendidikan kejuruan yang dapat melahirkan generasi yang memiliki 

keterampilan.  

Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Paron Ngawi sebagai 

mitra Departemen Pendidikan Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan pendidikan 

di tingkat menengah khususnya kejuruan yang semakin diminati oleh masyarakat 

sekitar, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian. 

Namun apabila kita mengamati cara pandang masyarakat akhir-akhir ini, 

mereka berorientasi pada sekolah yang bercorak ataupun yang berbasis pada 

pendidikan agama, hal ini dapat dilihat pada data siswa lembaga pendidikan yang 

bertitelkan Sekolah ataupun Madrasah yang berada dibawah yayasan pendidikan 

Islam seperti yayasan Muhammadiyah, Ma’arif, PSM dan lain sebagainya 

mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, 

kenakalan remaja yang semakin tak terkendali menjadikan kekawatiran tersendiri 

terutama bagi kalangan keluarga muslim, sehingga mereka memilih Sekolah yang 

dapat menanamkan religiusitas yang baik sebagai modal dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

SMK Negeri 1 Paron Ngawi yang menjadi subyek penelitian ini adalah 

salah satu sekolah kejuruan yang memacu untuk meningkatkan kwalitas 

pembelajaran tanpa meninggalkan aspek kerohanian. Meskipun SMK Negeri 1 

Paron, Ngawi merupakan sekolah yang sangat muda, namun sejak awal 

berdirinya tahun 2006 Sekolah ini mengalami kemajuan fisik maupun non fisik 



yang sangat signifikan. Saat ini SMK Negeri 1 Paron, Ngawi memiliki 803 siswa 

dalam 4 jurusan dengan jumlah pendidik 51 guru dan 10 karyawan yang rata-rata 

sudah memiliki kualitas mengajar 90% sesuai dengan disiplin ilmunya masing-

masing. Dalam kemudaan usianya SMK Negeri 1  Paron, Ngawi ternyata sudah 

memiliki sederet prestasi baik dibidang kurikuler maupun ekstra kurikululer. 

Dibidang kurikuler tertera dalam data output SMK Negeri 1  Paron, Ngawi, 

lulusan yang kedua tahun ini (2011) 100% dinyatakan lulus, selain itu banyak 

sekali piala dan piagam penghargaan sebagai bukti bahwa SMK Negeri 1  Paron, 

Ngawi telah menunjukkan prestasinya. 

Berangkat dari kasus dan pemikiran tersebut maka muncullah gagasan 

untuk mengadakan penelitian dengan judul: "STRATEGI KEPALA SEKOLAH 

DALAM PEMBINAAN TENAGA EDUKATIF (Studi Kasus di SMK Negeri 

Paron, Ngawi)". 

 

B. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan 

masalah yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam membina Tenaga Edukatif untuk 

menciptakan tenaga edukatif yang profesional ?. 

2. Bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam memberikan kesejahteraan kepada 

Tenaga Edukatif  ?. 

3. Bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam membina karir Tenaga Edukatif  ?. 

 



C. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan : 

1. Untuk mengetahui strategi Kepala Sekolah dalam membina Tenaga Edukatif 

untuk menciptakan tenaga edukatif yang profesional  

2. Untuk mengetahui strategi Kepala Sekolah dalam memberikan kesejahteraan 

kepada Tenaga Edukatif. 

3. Untuk mengetahui strategi Kepala Sekolah dalam membina karier Tenaga 

Edukatif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan juga dapat berguna bagi pihak– 

pihak sebagai berikut: 

1. Bagi penentu kebijakan di lingkungan pendidikan, khususnya Dinas 

Pendidikan terkait, sebagai masukan dalam menentukan kebijakan lebih 

lanjut. 

2. Bagi pengelola / manajemen SMK Negeri 1 Paron, Ngawi sebagai masukan 

dan evaluasi dalam melaksanakan tugas. 

3. Bagi peneliti, agar bermanfaat dalam menumbuhkembangkan khazanah 

pengetahuan dibidang pembelajaran. 

4. Bagi peneliti lain, apabila methodologi dan hasil penelitian ini dipandang 

baik dan relevan, dapat dijadikan referensi dalam meneliti kasus – kasus 

sejenis. 



E. Definisi Istilah 

Penelitian ini ada tiga kata kunci yang penting dan perlu didefinisikan 

yaitu:  

1. Strategi   : adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan  

untuk mencapai sasaran khusus atau cara / siasat yang 

telah ditempuh (Dep. P&K; 1991; 940), yaitu cara atau 

siasat yang dilakukan oleh Kepala Sekolah untuk 

memberi motivasi pada tenaga edukatif khususnya guru 

agar dalam pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan 

efisien serta berkualitas. 

2. Pembinaan  : adalah membangun yang belum ada dan 

memperbaiki yang sudah ada serta meningkatkan yang 

sudah baik (Purwodarminto, 1976 ; 41). Yaitu: 

meningkatkan kualitas dan kredibilitas pada guru agar 

dalam melaksanakan tugasnya akan mendapatkan hasil 

yang baik sesuai dengan cita – cita pendidikan.  

3. Tenaga Edukatif :  adalah semua orang yang berkaitan dalam proses 

pembelajaran baik tenaga pendidik   maupun 

kependidikan yang pekerjaannya / mata pencahariannya 

atau profesinya mengajar (Dep. P&K, 1991; 330) yaitu ia 

sebagai elemen terpenting dalam sebuah pendidikan dan 



dia merupakan ujung tombak dalam proses belajar 

mengajar dalam lembaga pendidikan. 

Adapun yang dimaksud judul secara lengkap yaitu strategi dalam 

pembinaan tenaga edukatif khususnya guru, bagaimana cara yang ditempuh oleh 

Kepala Sekolah dalam membina para guru agar dalam proses kegiatan belajar 

mengajar dapat tercapai dengan efektif dan efisien serta yang utama dapat 

mencapai tujuan yang telah terprogram baik dalam visi, misi, tujuan sekolah serta 

program pembelajaran dan lain sebagainya. 


