
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah menetapkan visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya 

sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi 

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah. Visi pendidikan nasional selanjutnya dijabarkan 

dalam misi pendidikan nasional, yaitu: 

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 
kesempatan pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara 
utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan 
masyarakat belajar; 

3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk 
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan 
sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, 
pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional 
dan global; 

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan 
pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
(Kumpulan undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang 
pendidikan 2007:45)  
 

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan  

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
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Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam 

rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan  nasional, 

diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan 

satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal 

berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. 

Terkait dengan itu, terdapat tujuh kriteria penyelenggaraan 

pendidikan yang harus menjadi pedoman agar tujuan dapat terwujud seperti 

yang terdapat dalam kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

RI tentang pendidikan  (2007: 198) sebagai berikut:  

1) pendidikan  yang berisi muatan yang seimbang dan holistik;  
2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, 

mendorong kreativitas, dan dialogis;  
3) hasil pendidikan  yang bermutu dan terukur;  
4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;  
5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan 

berkembangnya potensi peserta didik secara optimal;  
6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan 

satuan pendidikan; dan  
7) terlaksananya evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi yang 

berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara 
berkelanjutan. 
 
Indikator mutu pendidikan secara sistem meliputi komponen 

input, proses, dan output. Komponen input meliputi kurikulum, tenaga 

pendidik dan kependidikan, siswa, bahan ajar, alat bantu pembelajaran, 

teknologi, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kondisi 

lingkungan fisik maupun psikis, managemen sekolah, serta kendali 

mutu. Adapun komponen proses mencakup peningkatan efektivitas 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan  nasional. Kriteria output 
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pada standar kompetensi lulusan harus di atas standar nasional serta 

berkeunggulan dalam penggunaan bahasa Inggris, penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi serta memiliki prestasi dalam kompetisi bertaraf 

internasional, berkolaborasi, serta melanjutkan pendidikan  pada perguruan 

tinggi bertaraf internasional. 

Agar kualitas pendidikan  itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan 

yang diharapkan oleh masyarakat maka perlu ada suatu standar atau acuan, 

sehingga setiap sekolah secara bertahap dapat mencapai standar yang telah 

ditentukan. Acuan tersebut harus bersifat nasional dan upaya pembinaan 

sekolah diarahkan untuk mencapai standar nasional. Apabila sekolah telah 

mampu mencapai standar nasional, selanjutnya dapat dikembangkan untuk 

mencapai standar internasional. Dengan kata lain, standar nasional pendidikan  

adalah target minimal yang harus dicapai dalam peningkatan mutu 

pendidikan. 

Dalam upaya untuk memperoleh hasil pendidikan  yang bermutu, 

sekolah sebagai penyelenggara pendidikan  dituntut melakukan pengelolaan 

pendidikan yang bermutu pula. Cara-cara lama dalam pengelolaan pendidikan 

yang kurang memperhatikan faktor mutu dan kurang memperhatikan prinsip-

prinsip pendidikan  yang seharusnya ditegakkan, perlu segera diperbaiki 

untuk menuju penyelenggaraan pendidikan  yang berwawasan mutu dan 

keunggulan. Mutu yang baik hanya bisa dihasilkan oleh sekolah yang 

memiliki sistem manajemen mutu yang handal, yang mampu membangun 

budaya mutu sekolah untuk selalu meningkat mutunya. Dengan demikian 
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dibutuhkan sebuah pedoman sistem kerja yang baku atau manajemen mutu 

yang menjamin proses Continuous Quality Improvement (CQI) yang berdaya 

guna dan berhasil guna. 

Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian hasil kerja sesuai dengan 

aturan dan standar yang berlaku pada masing-masing organisasi dalam hal ini 

sekolah. Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) menyatakan bahwa: “Kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

Kepala sekolah adalah pimpinan yang menjalankan perannya dalam 

memimpin sekolah sebagai lembaga pendidikan, dan berperan sebagai 

pimpinan pendidikan. Secara umum pimpinan pendidikan dapat diartikan 

sebagai kepemimpinan yang diterapkan dalam bidang pendidikan,  pengertian 

dari kepemimpinan itu sendiri pada dasarnya mempunyai sifat yang umum 

dan  hal itu juga dapat berlaku dalam bidang pendidikan. Secara lebih khusus 

bila diterapkan pada organisasi pendidikan seperti sekolah, maka 

kepemimpinan pendidikan dalam tataran organisasi sekolah akan berkaitan 

dengan kepemimpinan kepala sekolah (school leader/principal), hal ini 

disebabkan kepala sekolah merupakan orang yang punya otoritas dalam 

mengelola sekolah guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Penguasaan isi materi pembelajaran, ketrampilan dan keinovatifan 

masih sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas pendidik. Hal ini 

memerlukan sikap guru positif terhadap perubahan dalam melaksanakan 



 

 
 

5

tugasnya. Pengembangan dan peningkatan kualitas kinerja guru menjadi 

inovatif akan mendorong pada proses pembelajaran yang inovatif pula, 

sehingga para siswa pun akan menjadi orang yang mampu menyesuaikan diri 

secara terus menerus dengan lingkungan yang berubah cepat. 

Sementara itu, dengan merujuk pada pendapat Pullias dan Young, 

Mannan serta Yelon dan Weinstain, Mulyasa (2005:87) mengidentifikasi 

peran guru sebagai berikut, yaitu: pendidik, pengajar, pelatih, penasehat, 

pembaharu (innovator), model dan teladan, pribadi, penelti, pendorong 

kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa 

cerita, actor, emancipator, evaluator, pengawet, dan kulminator. Masuknya 

peran innovator di atas menggambarkan bahwa guru tidak cukup hanya 

menjalankan tugasnya secara rutin, namun pembaharuan/inovasi menjadi 

tuntutan yang harus terus menerus dikembangkan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Mohammad Surya (2004:5-6), bahwa: 

 Tantangan globalisasi dalam tingkatan  operasional pendidikan 
menuntut peningkatan kualitas guru sebagai pelaku pendidikan yang 
berada di front terdepan melalui interaksinya dengan peserta didik. 
Untuk itu guru harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Dan 
profesionalisme guru akan tercermin dalam perwujudan yang secara 
ideal akan terlihat dalam lima hal berikut: 
1. Guru memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas keimanan 

dan ketaqwaan yang mantap 
2. Guru yang mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan 

padanan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek 
3. Guru yang memiliki kualitas kompetensi pribadi dan profesional yang 

memadai disertai etos kerja yang kuat 
4. Guru yang memiliki kualitas kesejahteraan yang memadai 
5. Guru yang kreatif dan berwawasan masa depan 

 
Berkaitan dengan posisi guru dalam berbagi kebijakan pendidikan, 

guru harus memiliki keberanian berinovasi dalam pembelajaran dan 
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mengembangkan pembelajaran bermutu.  Shuman dan Sykes dalam 

Hammond (1999:xii) menyatakan bahwa: 

 . . . the teacher must be the key. The literature on effective school is 
meaningless, debates  over educational policy are moot, if the primary 
agents of instruction are incapable of performing their function well . . . 
it seem  unlikely that increasing the financial rewards of teaching alone 
will suffice, though it is certainly necessary. The character of the work 
will have to change in order to attract and hold the more highly trained, 
talented, and committed teacher required for 1980s and beyond.  

 
Kondisi yang demikian, jelas menuntut guru sebagai fihak yang terlibat dalam 

proses pendidikan di sekolah untuk selalu berupaya menjalankan tugasnya 

secara dinamis dan inovatif sesuai dengan perkembangan dan tuntutan 

perubahan. Tuntutan masyarakat akan kualitas pendidikan selalu berimplikasi 

pada tuntutan akan perlunya guru yang berkualitas istimewa yang dapat 

membantu memenuhi kebutuhan peserta didik dengan pengetahuan yang terus 

berkembang makin kompleks dan keterampilan (Hammond, 2006:4). 

Pelaksanaan peran dan tugas guru yang monoton sesuai dengan kebiasaan 

yang ada jelas akan menjadikan proses pendidikan selalu ketinggalan, 

sehingga peran institusi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang penting di 

masyarakat akan mengalami kemerosotan karena tidak memberi kepuasan 

pada stakeholder pendidikan yang tuntutannya cenderung makin meningkat. 

Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya upaya-upaya untuk 

mengembangkan kinerja guru dari kinerja yang bersifat rutin ke arah kinerja 

yang inovatif. 

Kinerja bukan sesuatu yang berdiri sendiri, dia dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal 
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berkaitan dengan supra sistem sekolah yakni otoritas yang secara herarkhis 

berada diatasnya, serta kondisi sekolah yang mengitarinya. Supra sistem ini 

jelas akan berpengaruh pada kualitas kinerja guru. Sedangkan faktor internal 

berkaitan dengan karakteristik personal guru seperti tingkat kreativitas yang 

pada dasarnya berkaitan dengan dimensi kapasitas dan kondisi individu, 

disamping itu dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai guru, 

interaksinya dengan lingkungan sekolah, seperti kepemimpinan, budaya, serta 

sistem dan kebijakan sekolah juga akan menentukan pada perwujudan kinerja 

guru yang akan mendasari pola hubungan pribadinya dengan organisasi 

sekolah.  

Fenomena di lapangan, khususnya di MTs Negeri Kota Tangerang 

menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa tidak  mengalami peningkatan 

(stagnan) terutama untuk mata pelajaran yang di UN kan yang terdiri dari 4 

mata pelajaran yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematiaka dan 

Ilmu pengetahuan Alam (IPA). Kondisi ini tidak terlepas dari kinerja guru 

yang kurang optimal, kurang dinamis, kurang kreatif, tidak inovatif cenderung 

statis dan kinerja kepala sekolah yang tidak terprogram dan kurang kreatif. 

Untuk itu penulis merasa perlu mengadakan penelitian tentang Pengaruh 

Kinerja Kepala Sekolah dan Kinerja Guru terhadap Mutu Prestasi 

Belajar (Studi Tentang Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah dan Kinerja 

Guru terhadap Mutu Prestasi Belajar Siswa di MTs Negeri   Kota 

Tangerang Banten). 
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B. Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai keterkaitan 

antara Mutu Prestasi Belajar untuk mata pelajaran yang di UN kan yang 

terdiri dari 4 mata pelajaran yaitu: Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, 

Matematika dan ilmu pengetahuan Alam (IPA) dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, dengan dibatasi pada faktor  Kineja Kepala Sekolah dan 

Kinerja Guru. Adapun permasalahan yang ingin dikaji dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kinerja Kepala Sekolah, Kineja Guru dan Mutu Prestasi 

Belajar di MTs Negeri Kota Tangerang? 

2. Sejauhmana pengaruh Kinerja Kepala Sekolah terhadap Mutu Prestasi 

Belajar di MTs Negeri Kota Tangerang? 

3. Sejauhmana pengaruh Kinerja Guru  terhadap Mutu Prestasi Belajar di 

MTs Negeri Kota Tangerang? 

4. Sejauhmana saling pengaruh-mempengaruhi antara  Kinerja Kepala 

Sekolah dan Kinerja Guru di MTs Negeri Kota Tangerang? 

5. Sejauhmana pengaruh Kinerja Kepala Sekolah dan Kinerja Guru secara 

bersama-sama terhadap Mutu Prestasi Belajar di MTs Negeri Kota 

Tangerang? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah:   
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a) Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Kepala Sekolah, Kineja Guru 

dan Mutu Prestasi Belajar di MTs Negeri Kota Tangerang. 

b) Untuk mengetahui sejauhmana Kinerja Kepala Sekolah berpengaruh 

terhadap Mutu Prestasi Belajar di MTs Negeri Kota Tangerang. 

c) Untuk mengetahui sejauhmana Kinerja Guru berpengaruh terhadap 

Mutu Prestasi Belajar di MTs Negeri Kota Tangerang. 

d) Untuk mengetahui sejauhmana saling pengaruh-mempengaruhi antara 

Kinerja Kepala Sekolah dan Kinerja Guru di MTs Negeri Kota 

Tangerang. 

e) Untuk mengetahui sejauhmana Kinerja Kepala Sekolah dan Kinerja 

Guru secara bersama-sama berpengaruh terhadap Mutu Prestasi 

Belajar di MTs Negeri Kota Tangerang. 

2. Kegunaan 

a) Dari segi akademik. 

 Ingin mengungkap dan mengkaji secara empiris tentang sebagian 

faktor-faktor yang mempengaruhi mutu prestasi belajar, dimana hasil 

penelitiannya nanti diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis 

maupun dari segi praktis. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan berdasarkan bukti-bukti empiris tentang 

bagaimana mutu prestasi belajar di sekolah dipengaruhi oleh faktor 

individu yang melatarbelakanginya, dan juga dipengaruhi oleh faktor 

kepala sekolah  dan guru yang dalam penelitian ini terdiri dari Kinerja 

Kepala Sekolah dan Kinerja Guru.  
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b) Dari segi praktis. 

Penelitian ini nanti diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-

pihak yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan 

kebijakan dalam mengembangkan kinerja Kepala Sekolah dan Kinerja 

Guru. Dengan melalui ketepatan dalam rekrutmen Kepala Sekolah, 

serta pembinaannya dalam upaya mengembangkan kinerja Kepala 

Sekolah, serta kebijakan manajemen sekolah untuk mendorong 

terciptanya kinerja yang kondusif, kreatrif dan dinamis, sebagai upaya 

peningkatan mutu prestasi belajar yang menjadi tuntutan dewasa ini, 

dapat terlaksana dalam tataran teknis pendidikan, yakni pembelajaran. 

D. Kerangka Berfikir  

Mutu prestasi belajar tidak dapat dilepaskan dari komponen sistem 

pendukungnya seperti siswa sebagai raw input; kurikulum, sarana dan 

prasarana, media/bahan belajar, pendidik, manajemen, dan biaya sebagai 

instrumental input; serta lingkungan belajar sebagai environmental input. 

Kualitas proses dan hasil pendidikan hanya akan dapat dicapai jika mendapat 

dukungan penuh dari setiap komponen sistem pendukungnya. 

Diantara sekian banyak komponen Mutu pendidikan, pendidik (guru) 

merupakan aspek utama yang memberikan andil cukup besar dalam 

menentukan Mutu Pendidikan khususnya kualitas proses dan hasil belajar 

siswa. Suyanto dan Hisyam (2000:27) menyebutkan bahwa ” guru memang 

merupakan salah satu komponen mikro sistem mutu pendidikan yang sangat 

strategis dan banyak mengambil peran dalam proses mutu pendidikan secara 
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luas, khususnya dalam mutu pendidikan persekolahan”. Dalam hal ini mutu 

presta belajar yang dimaksud adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan 

yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari 

aktivitas dalam belajar di sekolah khusus untuk mata pelajaran yang di UN 

kan yang terdiri dari 4 (empat) mata pelajaran yaitu: Bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Suatu pengajaran akan sangat tergantung pada kemampuan mengajar 

guru, maka kegiatan mengajar menaruh perhatian utama pada kompetensi 

profesional guru yang pada gilirannya akan meningkatkan proses belajar 

mengajar dan kualitas mutu pendidikan akan direfleksikan pada peningkatan 

mutu prestasi belajar siswa. Dengan demikian kepala sekolah secara otomatis 

akan mampu mengidentifikasi para guru, yang bermasalah atau yang kurang 

profesional dalam melaksanakan tugas, sehingga pada akhirnya diketahui titik 

kelemahan yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan untuk 

selanjutnya dicarikan solusinya bagi peningkatan mutu prestasi belajar 

dilingkungan MTs Negeri Kota Tangerang khususnya pada mata pelajaran 

yang di UN kan yaitu: Bahasa indonesia, Bahasa Inggria, Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 
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Secara konseptual paradigma  pikir penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 
Kerangka Pikir 

 
E. Asumsi 

Dalam penelitian ini asumsi yang mendasari dari kerangka penelitian  

dapat dikemukakan sebagai beriktu: 

1. Kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga pendidikan formal mempunyai 

tugas dan tanggungjawab untuk mengelola sebagai sumber daya yang 

dimiliki untuk mencapai tujuan pendidikan. Upaya untuk memberdayakan 
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segala sumber daya yang dimiliki oleh sekolah mencapai tujuan sekolah 

inilah yang dinamakan dengan manajemen pendidikan di MTs Negeri 

Kota Tangerang, yang merupakan bagian dari administrasi pendidikan 

secara keseluruhan. 

2. Setiap orang pada dasarnya merupakan agen perubahan, dan guru sebagai 

pendidik mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perubahan 

tersebut dalam melaksanakan peran dan tugasnya di sekolah. 

 ” Guru bukan hanya sebagai pengajar materi yang mengisi kognitif 
siswa, tetapi juga sebagai pendidik yang mampu membimbing dan 
mengembangkan siswa sesuai dengan bakat masing-masing”. (Martinus 
Yamin dan Maisah, 2010:36) 

 
3. Guru profesional adalah guru yang mengedepankan mutu dan kualitas 

pelayanan dan produknya,  layanan guru harus memenuhi standarisasi 

kebutuhan masyarakat, bangsa dan pengguna serta memaksimalkan 

kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapan yang dimiliki 

masing-masing individu.  

4. Mutu Prestasi Belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mutu 

prestasi  belajar pada mata pelajaran yang di UN kan yang terdiri dari 4 

mata pelajaran yaitau: Bahasa Indinesia, Bahasa Inggri, Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat dirancang hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Kinerja Kepala Sekolah 

terhadap Mutu Prestasi Belajar di MTs Negeri Kota Tangerang. 



 

 
 

14

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari KinerjaGuru  terhadap Mutu 

Prestasi Belajar di MTs Negeri Kota Tangerang. 

3. Terdapat saling pengaruh mempengaruhi antara Kinerja Kepala Sekolah 

dan Kinerja Guru  di MTs Negeri kota Tangerang 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kinerja Kepala Sekolah dan 

Kinerja Guru  secara bersama-sama terhadap Mutu Prestasi Belajar di 

MTs Negeri Kota Tangerang. 


