
 
 

 
 

 

 

 

  BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan amanat bagi pemerintah Negara Indonesia agar tercapai cita-

cita bangsa dan telah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  Pengertian dari 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.1 Pendidikan 

termasuk upaya penting dan sangat strategis dalam peningkatan mutu sumber daya 

manusia serta sebagai cara untuk mewujudkan keinginan bangsa Indonesia untuk 

dapat mencapai kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.  

 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam 

Bab II Pasal 3 berbunyi: 

“Pendidikan nasional yang 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 

1. Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012, 

Bab I, Pasal 1, Cet. 2 
 

 



 
 

 
 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab “.2 

 Sistem pendidikan nasional merupakan bentuk usaha dalam mengupayakan 

pengetahuan akademis, pengasahan keterampilan, dan pembinaan sikap positif tiap 

murid dari awal.  

 

Pendidikan merupakan sesuatu hal utama dalam memajukan bangsa dan negara. 

Untuk dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional, pendidikan secara mikro, 

pendidikan harus mampu menjadikan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan 

profesional seperti yang menjadi tujuan pendidikan dicantumkan pada Sisdiknas 

Pasal 3.3  Pendidikan bisa tercapai jika guru dapat bertugas dan berfungsi dengan baik 

dan benar dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi siswa/murid pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sumber daya manusia 

khususnya tenaga pendidik menjadi sesuatu hal penting dalam pemecahan berbagai 

permasalahan  yang terjadi pada lembaga pendidikan, maka dibutuhkan guru/tenaga 

pendidik yang berkualitas.4  

 

Guru sebagai penentu keberhasilan pendidikan melalui kemampuan kinerjanya. 

Sebagai tenaga pendidik profesional, maka profesi guru hanya mampu dikerjakan 

oleh seseorang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat 

pendidik seperti syarat-syarat untuk menjadi tenaga pendidik  pada setiap jenis dan 

jenjang pendidikan tertentu.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 
3. H. Dadi Pemadi, M.Ed. Dr. H. Daeng Arifin, M.Si., Panduan Menjadi Guru Profesional 

(Refomasi Motivasi dan sikap Guru dalam Mengajar), Bandung: Nuansa Aulia 2013, hlm.59 
4. Imam Macali dan Ara Hidayat, Managemen: Teori dan Praktek Pengelolaan Sekolah/ Madrasah 

di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2016, hlm.179 
5.  



 
 

 
 

Selain dari kinerja guru/tenaga kependidikan yang dapat menentukan berhasilnya 

pendidikan juga dapat ditentukan dari kinerja seorang kepala sekolah sebagai manajer 

atau pemimpin. Pemimpin pendidikan yaitu kepala sekolah dalam memegang kunci 

keberhasilan sekolah, memegang peranan utama dalam mewujudkan keberhasilan 

sekolah. Kepala sekolah menjadi motor penggerak, menentukan arah kebijakan 

sekolah, dapat sebagai penentu dari berbagai tujuan sekolah dan pendidikan pada 

umumnya untuk dapat diwujudkan. Kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin, 

menjadi suatu faktor untuk sebagai pendorong sekolah agar mampu mencapai visi 

dan misi, tujuan, serta sasaran sekolah melalui berbagai program yang direncanakan. 

Maka sebab itu kepala sekolah wajib mempunyai kemampuan atau kompetensi 

unggul. Kompetensi dasar yang wajib ada atau dimiliki seorang kepala sekolah 

diantaranya kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, serta 

kompetensi sosial.5  

 

Kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengadakan dan melaksanakan pembinaan 

terhadap profesional guru dengan melalui berbagai bentuk pembinaan kepada guru, 

agar dapat terwujud peranannya untuk menjadi tenaga profesional yang bermartabat 

dan sejahtera, maka guru ikut berpartsipasi aktif dalam pembentukan insan Indonesia 

agar  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi dalam ilmu pengetahuan 

dan teknologi, mempunyai jiwa etis, berbudi pekerti luhur dan berkepribadian, untuk 

mengupayakan peningkatan pelayanan mutu pendidikan di sekolah dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan. 

 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah. 

 

 



 
 

 
 

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada di atas, maka penulis berkeinginan  

meneliti lebih lanjut dengan penulisan skripsi yang berjudul “ASPEK HUKUM 

PENETAPAN TENAGA GURU BERDASARKAN KOMPETENSI KEPALA 

SEKOLAH” (Studi pada SMA Negeri 1 Abung Semuli). 

 

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1. Permasalahan 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pokok masalah yang hendak dijawab dalam 

penulisan ini yaitu: 

a. Bagaimanakah kompetensi kepala sekolah dalam penetapan tenaga guru 

berdasarkan aspek hukum? 

b. Apakah faktor-faktor penghambat kepala sekolah atas kompetensinya dalam 

menentukan tanaga guru? 

 

1.2.2. Ruang Lingkup 

Penelitian ini yang berbentuk tulisan skripsi merupakan lingkup bidang Hukum 

Kebijakan Publik, yang ruang lingkup pembahasannya mengenai kompetensi kepala 

sekolah dan faktor penghambat dalam menentukan tenaga guru. 

 

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini 

berkehendak mencapai tujuan yaitu sebagai berikut: 



 
 

 
 

a. Untuk mengetahui aspek hukum penetapan tenaga guru berdasarkan kompetensi 

kepala sekolah. 

b. Memperoleh data terkait faktor-faktor penghambat kompetensi kepala sekolah 

dalam menentukan tenaga guru. 

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Penulisan dalam penelitian ini memiliki 2 (dua) macam kegunaan yaitu secara praktis 

dan secara teoritis sebagai berikut: 

a. Secara praktis sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum 

dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi dalam rangka meraih 

gelar Sarjana Hukum dan sebagai pengalaman yang dapat menambah 

pengetahuan bagi penulis. 

b. Secara teoritis sebagai bahan pustaka, sebagai bahan informasi dan bahan 

bacaan, dengan harapan bisa memberikan data informasi dan pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya tenaga guru. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Dalam memudahkan pembacaan dan pemahaman isi dari penulisan ini, maka penulis 

menyusunnya dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

BAB  I PENDAHULUAN, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistimatika 

penulisan. 

 



 
 

 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisikan, reformasi birokrasi Aparatur 

Sipil Negara (ASN), tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan, tugas, 

peranan dan tujuan penentuan guru. 

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini mencakup pendekatan masalah, jenis 

dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data. 

 

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisikan  gambaran umum 

objek penelitian, kompetensi kepala sekolah dalam menentukan tenaga guru, faktor-

faktor penghambat kepala sekolah dalam menentukan tenaga guru. 

 

BAB V PENUTUP, bab ini menguraikan simpulan dan saran-saran penulis yang 

kiranya bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. 

 

DAFTAR PUSTAKA, merupakan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini 

yang berisikan nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun 

terbit. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN, yaitu kumpulan dokumen sebagai pendukung dalam 

penyusunan/penulisan skripsi  yang terdiri dari catatan pembimbing, surat keputusan 

lembaga tentang penunjukan pembimbing skripsi mahasiswa, surat izin penelitian 

dari lembaga ke obyek penelitian, surat izin penelitian dari obyek penelitian, surat 

keterangan telah melaksanakan penelitian dari obyek penelitian.   

 

 


