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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Dalam  UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yakni pendidikan adalah 

usaha sadar dan terancana 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, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara. Dengan demikian keterampilan yang diberikan kepada peserta 

didik, peserta didik dapat mengembangkan diri dengan petensi tersebut. Ketika 

keterampilan ini benar-benar tercapai, tak ada lagi manusia yang membebankan 

manusia lain. Masing-masingnya punya keterampilan, maka dengan keterampilan 

masing-masing, masing-masing individu berpeluang mengembangkan dirinya. 

Jadi tidak membebankan semuanya pada negara.1SMK adalah salah satu jenjang 

pendidikan menengah dengan kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap 

kerja. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kenadri (SMKN 4 

Kendari) merupakan pendidikan yang mengutamakan pengembangan kemampuan 

peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi 

di lingkungan kerja, melihat peluang kerja dsan mengembangkan diri di kemudian 

hari.

                                                            
1  m-zulkifli, http://m-zulkifli.blogspot.co.id/2013/06/makalah-implementasi-pendidikan-
menurut.html diakses 22 -12-2016
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Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN 4 Kendari)

adalah lembaga yang mempersiapkan anak didik menjadi yang produktif, yang 

kompetensi. Pendidikan menengah kejuruan harus dijalankan atas dasar prinsip 

investasi yaitu mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja dan 

mengembangkan eksitensi peserta didik, untuk kepentingan peserta didik, 

masyarakat, bangsa dan Negara.

Dengan demikian, semakin tinggi kualitas pendidikan dan pelatihan yang 

di peroleh seseorang, maka akan semakin produktif orang tersebut dan di 

harapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja dipasar lokal dan mampu 

bersaing pasar global.2 Masyarakat dalam hal ini generasi muda berharap agar 

pendidikan dapat menjadi modal bagi bekal untuk hidup dan mengahapi tantangan 

zaman dan di era persaingan yang ketat sekarang ini, banyak orang tua berharap 

agar anak mereka memiliki bekal siap kerja serta sebagai tenaga kerja tingkat 

menengah yang terampil serta memperoleh prestasi akademik yang tinggi, 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sehingga terjamin masa 

depannya.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kendari (SMKN 4 Kendari)  

merupakan sekolah yang berorentasi pada dunia kerja dan salah satu tujuannya 

memberikan bekal siap kerja pada siswa sebagai tenaga kerja yang terampil 

tingkat menengah sesuai dengan persyaratan yang di tuntut oleh dunia kerja. 

Kegiatan belajar mengajar pada tingkat sekolah menengah kejuruan diarahkan 

                                                            
2Djojonegoro, internerts, 1999
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untuk membentuk kemampuan siswa dalam mengembangkan perolehan 

belajarnya baik pada aspek sikap guna menunjang pengetahuan potensinya.3

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan (sekolah) tidaklah muda, untuk 

mencapai kualitas yang baik tidak selalu identik dengan besarnya dana yang di 

keluarkan, letak sekolah di desa, ataupun di kota, Negeri ataupun swasta namun 

sangat ditentukan oleh bagaimana sekolah memberikan kualitas pelayanan kepada 

peserta didik sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas.

Pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak bangsa, telah diakui 

dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga 

Negara berhak mendapatkan pendidikan sedangkan ayat (3) juga menyatakan 

bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan 

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Oleh 

karena itu seluruh komponen bangsa baik orang tua, masyarakat, maupun 

pemerintah sendiri bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa  melalui 

pendidikan. Hal ini menjadi salah satu tujuan bangsa Indonesia  yang diamanatkan 

oleh Pembukaan UUD 1945 alenia 4.

Kondisi lembaga pendidikan sekolah saat ini masih ada beberapa 

permasalahan klasik yaitu kurangnya sarana prasarana sekolah, keadaan gedung 

sudah rusak, mutu tenaga pendidik belum memenuhi kompetensi dan kibijakan-

kebijakan kurang produktif. Disisi lain sangat penting pendidikan yang 

                                                            
3 Cut Mutia. PDF- Adobe Reader  di akses 9-9-2016
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berkualitas. Desentralisasi pendidikan yang semakin menguat, sekolah menjadi 

leluasa bergerak mengelola sumber daya yang ada sehingga mutu dapat 

ditingkatkan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan pendidikan dapat tercapai apabila 

semua komponen pendidikan memenuhi persyaratan. Dari beberapa komponen 

pendidikan, yang paling berperan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang 

bermutu akan mampu menjawab tantangan perubahan jaman yang semakin cepat. 

Masa mendatang permasalahan pendidikan semakin kompleks, sehingga menuntut 

kepala sekolah untuk selalu melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan 

kompotensi seluruh komponen.  Pendidikan bermutu dihasilkan oleh 

kepemimpinan kepala sekolah bermutu. Kepala profesioanal adalah yang mampu 

mengelolah dan mengembankan sekolah secara komprehensif (menyeluruh). Oleh 

karena itu kapala sekolah mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam 

mewujudkan  visi, misi dan tujuan sekolah. Kepala sekolah profesional dalam 

melaksanakan tugasnya penuh strategi-strategi peningkatan mutu. Profesional 

kepala sekolah akan menunjukkan mutu kinerja sekolah.

Ketercapaian tujuan lembaga pendidikan sekolah sangat bergantung dari 

kecakapan dan kebijakan kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin 

pendidikan. Kepala sekolah merupakan pejabat profesional dalam mengelola 

organisasi sekolah sekaligus bertugas mengatur dan semua sumber, organisasi dan 

bekerja sama dengan komite sekolah, masyarakat, lembaga-lembaga lain serta 

stakeholder yang ada. Kepimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan dan 

mengelola sekolah harus memahami kebutuhan guru, murid dan warga sekolah. 
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Kepala sekolah profesional akan selalu memberikan motivasi seluruh komponen 

sekolah untuk meningkatkan kompetensinya sehinggga kompotensi siswa  sekolah 

dapat meningkat dan berkembang baik. Kepala sekolah dan guru sebagai tenaga 

kependidikan  yang profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar, 

dan metode, akan tetapi mampu memotivasi peserta didik untuk memiliki 

keterampilan dan wawasan luas terhadap pendidikan.4

Adapun alasan peneliti mengkaji tentang Preferensi  Siswa Kelas 2 

Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di 

SMKN 4 Kendari, di sebabkan bagaimana siswa mengamati kinerja kepala 

sekolah dalam hal ini yang paling di dahulukan dan diutamakandari pada yang 

lain dalam kinerjanya dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMKN 4 Kendari.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Preferensi Siswa Kelas 2 

Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di 

SMKN 4 Kendari. Adapun fokus  dalam penelitian ini diarahkan pada dua tahap. 

Pertama, preferensi siswa kelas 2 terhadap kinerja kepala dalam meningkatkan 

mutu pendidikan, Kedua aspek-aspek apa saja yang diminati oleh siswa terhadap 

kinerja kepala sekolah, dan ketiga dalam kinerja kepala sekolah hal-hal apa saja 

memberikan keuntungan kepada siswa.

                                                            
4Mj hari. Pdf- Adobe Reader. Di akses 6-12-2016
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C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fokus penelitian yang menjadi garapan dalam penelitian ini, 

penulis merasa perlu untuk merumuskan beberapa permasalahan dengan maksud 

terarah berjalan pada sasaran yang akan diteliti, adapun rumusan masalah sebagai 

berikut:

1. Bagaimana Preferensi siswa 2 terhadap kinerja kepala sekolah  dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMKN 4 Kendari?

2. Aspek-aspek apa saja yang diminati oleh siswa terhadap kinerja kepala 

sekolah?

3. Dalam kinerja kepala sekolah hal-hal apa saja yang memberikan 

keuntungan pada siswa?

D. Defenisi Operasional

Sebagai upaya untuk mengetahui kekeliruan persepsi mengenai judul 

penelitian ini, diperlukan penjabaran, defenisi oprasional yang dimaksud peneliti 

sebagai berikut:

1. Preferensi yang berarti sesuatu yang diminati, sesuatu pilihan utama, 

merupakan kebutuhan prioritas dan memberikan keuntungan yang 

baik.

2. Kinerja kepala sekolah yang di maksud adalah hasil kerja yang dicapai 

oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan 

tanggung jawabnya dalam mengelolah sekolah.
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3. Meningkatkan mutu pendidikan yang dimaksudkan adalah bahwa 

input, proses, output dan outcome. Pendidikan dinyatakan bermutu 

jika siap mampu menciptakan suasana yang PAKEMN (Pembelajaran 

yang Aktif, Kreatif, Menyenangkan, dan Inovatif). Dengan demikian 

kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

paling berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan, maka lembaga pendidikan khususnya 

lingkungan belajar harus dikelola dengan baik agar bisa mencapai 

tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini adalah sebagaimana manajemen 

pendidikan agar mutu pendidikan  

E. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam upaya pencapaian target penelitian, penulis menetapkan tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikiut: 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mendekskripsikan  preferensi siswa kelas 2 terhadap kinerja 

kepala sekolah dalam  meningkatkan mutu pendidikan di SMKN 4 

Kendari.

b.   Untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang diminati oleh siswa 

terhadap kinerja kepala sekolah.

c. Dalam kinerja kepala sekolah hal-hal apa saja yang memberikan 

keuntungan pada siswa.
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2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:

a. Sebagai informasi awal bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan 

masalah penelitian ini untuk diungkapkan lebih jauh dan mendalam. 

b. Bagi peneliti, sangat bermafaat karena selain dapat mengetahui tentang 

preferensi siswa kelas 2 terhadap kinerja kepala sekolah  dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMKN 4 Kendari juga sebagai 

sarana pembelajaran dalam penulisan karya ilmia.

c. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk mengoptimalkan 

kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

SMKN 4  Kendari
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Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN 4 Kendari) adalah lembaga yang mempersiapkan anak didik menjadi yang produktif, yang kompetensi. Pendidikan menengah kejuruan harus dijalankan atas dasar prinsip investasi yaitu mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja dan mengembangkan eksitensi peserta didik, untuk kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dengan demikian, semakin tinggi kualitas pendidikan dan pelatihan yang di peroleh seseorang, maka akan semakin produktif orang tersebut dan di harapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja dipasar lokal dan mampu bersaing pasar global.[footnoteRef:3] Masyarakat dalam hal ini generasi muda berharap agar pendidikan dapat menjadi modal bagi bekal untuk hidup dan mengahapi tantangan zaman dan di era persaingan yang ketat sekarang ini, banyak orang tua berharap agar anak mereka memiliki bekal siap kerja serta sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang terampil serta memperoleh prestasi akademik yang tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sehingga terjamin masa depannya. [3: Djojonegoro, internerts, 1999] 


Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kendari (SMKN 4 Kendari)  merupakan sekolah yang berorentasi pada dunia kerja dan salah satu tujuannya memberikan bekal siap kerja pada siswa sebagai tenaga kerja yang terampil tingkat menengah sesuai dengan persyaratan yang di tuntut oleh dunia kerja. Kegiatan belajar mengajar pada tingkat sekolah menengah kejuruan diarahkan untuk membentuk kemampuan siswa dalam mengembangkan perolehan belajarnya baik pada aspek sikap guna menunjang pengetahuan potensinya.[footnoteRef:4] [4:  Cut Mutia. PDF- Adobe Reader  di akses 9-9-2016] 


Untuk meningkatkan kualitas pendidikan (sekolah) tidaklah muda, untuk mencapai kualitas yang baik tidak selalu identik dengan besarnya dana yang di keluarkan, letak sekolah di desa, ataupun di kota, Negeri ataupun swasta namun sangat ditentukan oleh bagaimana sekolah memberikan kualitas pelayanan kepada peserta didik sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas.

Pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak bangsa, telah diakui dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan sedangkan ayat (3) juga menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah sendiri bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa  melalui pendidikan. Hal ini menjadi salah satu tujuan bangsa Indonesia  yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alenia 4.

Kondisi lembaga pendidikan sekolah saat ini masih ada beberapa permasalahan klasik yaitu kurangnya sarana prasarana sekolah, keadaan gedung sudah rusak, mutu tenaga pendidik belum memenuhi kompetensi dan kibijakan-kebijakan kurang produktif. Disisi lain sangat penting pendidikan yang berkualitas. Desentralisasi pendidikan yang semakin menguat, sekolah menjadi leluasa bergerak mengelola sumber daya yang ada sehingga mutu dapat ditingkatkan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan pendidikan dapat tercapai apabila semua komponen pendidikan memenuhi persyaratan. Dari beberapa komponen pendidikan, yang paling berperan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang bermutu akan mampu menjawab tantangan perubahan jaman yang semakin cepat. Masa mendatang permasalahan pendidikan semakin kompleks, sehingga menuntut kepala sekolah untuk selalu melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kompotensi seluruh komponen.  Pendidikan bermutu dihasilkan oleh kepemimpinan kepala sekolah bermutu. Kepala profesioanal adalah yang mampu mengelolah dan mengembankan sekolah secara komprehensif (menyeluruh). Oleh karena itu kapala sekolah mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam mewujudkan  visi, misi dan tujuan sekolah. Kepala sekolah profesional dalam melaksanakan tugasnya penuh strategi-strategi peningkatan mutu. Profesional kepala sekolah akan menunjukkan mutu kinerja sekolah.

Ketercapaian tujuan lembaga pendidikan sekolah sangat bergantung dari kecakapan dan kebijakan kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah merupakan pejabat profesional dalam mengelola organisasi sekolah sekaligus bertugas mengatur dan semua sumber, organisasi dan bekerja sama dengan komite sekolah, masyarakat, lembaga-lembaga lain serta stakeholder yang ada. Kepimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan dan mengelola sekolah harus memahami kebutuhan guru, murid dan warga sekolah. Kepala sekolah profesional akan selalu memberikan motivasi seluruh komponen sekolah untuk meningkatkan kompetensinya sehinggga kompotensi siswa  sekolah dapat meningkat dan berkembang baik. Kepala sekolah dan guru sebagai tenaga kependidikan  yang profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar, dan metode, akan tetapi mampu memotivasi peserta didik untuk memiliki keterampilan dan wawasan luas terhadap pendidikan.[footnoteRef:5] [5: Mj hari. Pdf- Adobe Reader. Di akses 6-12-2016] 


Adapun alasan peneliti mengkaji tentang Preferensi  Siswa Kelas 2 Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMKN 4 Kendari, di sebabkan bagaimana siswa mengamati kinerja kepala sekolah dalam hal ini yang paling di dahulukan dan diutamakandari pada yang lain dalam kinerjanya dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMKN 4 Kendari.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Preferensi Siswa Kelas 2 Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMKN 4 Kendari. Adapun fokus  dalam penelitian ini diarahkan pada dua tahap. Pertama, preferensi siswa kelas 2 terhadap kinerja kepala dalam meningkatkan mutu pendidikan, Kedua aspek-aspek apa saja yang diminati oleh siswa terhadap kinerja kepala sekolah, dan ketiga dalam kinerja kepala sekolah hal-hal apa saja memberikan keuntungan kepada siswa.



C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fokus penelitian yang menjadi garapan dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk merumuskan beberapa permasalahan dengan maksud terarah berjalan pada sasaran yang akan diteliti, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1.  Bagaimana Preferensi siswa 2 terhadap kinerja kepala sekolah  dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMKN 4 Kendari? 

2. Aspek-aspek apa saja yang diminati oleh siswa terhadap kinerja kepala sekolah?

3. Dalam kinerja kepala sekolah hal-hal apa saja yang memberikan keuntungan pada siswa?

D. Defenisi Operasional

Sebagai upaya untuk mengetahui kekeliruan persepsi mengenai judul penelitian ini, diperlukan penjabaran, defenisi oprasional yang dimaksud peneliti sebagai berikut:

1. Preferensi yang berarti sesuatu yang diminati, sesuatu pilihan utama, merupakan kebutuhan prioritas dan memberikan keuntungan yang baik.

2. Kinerja kepala sekolah yang di maksud adalah hasil kerja yang dicapai oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mengelolah sekolah.

3. Meningkatkan mutu pendidikan yang dimaksudkan adalah bahwa input, proses, output dan outcome. Pendidikan dinyatakan bermutu jika siap mampu menciptakan suasana yang PAKEMN (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Menyenangkan, dan Inovatif). Dengan demikian kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan, maka lembaga pendidikan khususnya lingkungan belajar harus dikelola dengan baik agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini adalah sebagaimana manajemen pendidikan agar mutu pendidikan  

E. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam upaya pencapaian target penelitian, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikiut: 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mendekskripsikan  preferensi siswa kelas 2 terhadap kinerja kepala sekolah dalam  meningkatkan mutu pendidikan di SMKN 4 Kendari.

b.   Untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang diminati oleh siswa terhadap kinerja kepala sekolah.

c. Dalam kinerja kepala sekolah hal-hal apa saja yang memberikan keuntungan pada siswa.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Sebagai informasi awal bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan masalah penelitian ini untuk diungkapkan lebih jauh dan mendalam. 

b. Bagi peneliti, sangat bermafaat karena selain dapat mengetahui tentang preferensi siswa kelas 2 terhadap kinerja kepala sekolah  dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMKN 4 Kendari juga sebagai sarana pembelajaran dalam penulisan karya ilmia.

c. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk mengoptimalkan kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMKN 4  Kendari
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