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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan dan direncanakan demi

terwujudnya suasana belajar dan proses yang aktif sehingga dapat meningkatkan

dan mengembangkan kompetensi peserta didik yaitu dengan kecerdasan spiritual,

pengendalian diri, integritas, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan

masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini yang termaktub dalam Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Ketetapan inilah yang

menjadikan argumen dasar untuk diselenggarakannya pendidikan seluas-luasnya

sebagai kewajiban pemerintah dalam peran strategis untuk pembangunan nasional.

Terjadinya kesenjangan tingkat pendidikan merupakan permasalahan yang

umum terjadi di Indonesia hal ini serupa dengan yang diutarakan oleh Ketua Koalisi

Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB) Aceh, Sayuti Aulia (2019), ia menilai

Pemerintah Aceh masih memprioritaskan pendidikan di kawasan perkotaan

khususnya di ibu kota provinsi. Sementara sekolah di daerah pedalaman sampai

saat ini masih mengalami kekurangan guru. Sekolah percontohan atau sekolah

unggul diisi oleh guru pilihan dengan fasilitas pembelajaran terbaik hanya terdapat

di kota. Sedangkan sekolah biasa khususnya di daerah terpencil atau daerah

pinggiran, siswanya masih belajar dengan fasilitas seadanya. Akibatnya pendidikan

yang ada di Indonesia tidak terselenggara secara merata dan mengikuti

perkembangan teknologi terkini.
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Semakin pesatnya arus komunikasi dan informasi membawa perubahan pasar

kerja yang signifikan sehingga menuntut lulusan khususnya sekolah menengah

kejuruan untuk siap dan mampu bersaing di kancah internasional. Fenomena yang

banyak terjadi adalah lulusan SMK tidak memiliki kompetensi yang memadai

sehingga tidak siap untuk bersaing di tingkat internasional padahal harapan yang

ingin dicapai adalah lulusan SMK haruslah memiliki kompetensi keahlian dalam

penerapan teknologi untuk memenuhi standar kebutuhan tenaga kerja. Ilmu terapan

memiliki andil yang besar dalam pembangunan bangsa, perkembangan teknologi

menjadi hal yang mendasar bagi berlangsungnya kehidupan manusia sehingga

segala informasi akan masuk tanpa batasan dan dengan jumlah yang tidak terbatas

juga, hal ini disebabkan perkembangan internet dan teknologi digital merupakan

hal yang masif dan menjadi tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia

dan mesin.

Perkembangan kompetensi siswa SMK yang masih rendah ini juga sempat

diutarakan oleh Setiyo Agustiono (2018), seorang trainer, ia mengatakan saat ini

Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia belum dapat meningkatkan daya saing

baik mutu hasil produksi maupun jasa, peningkatan daya saing ini dimulai dari

penyiapan SDM berkualitas yang merupakan faktor keunggulan menghadapi

persaingan. Jika Indonesia tidak bisa mengantisipasi persiapan SDM yang

berkualitas antara lain kompetensinya, terutama bagi tenaga kerja menengah dalam

jumlah yang memadai, maka akan menjadi korban di dalam persaingan global.

Terjadinya Revolusi Industri 4.0 banyak pekerjaan yang bersifat repetitif

terancam dihilangkan dan digantikan oleh teknologi. Di kutip dari CNN Indonesia
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oleh Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia Alex Budiyanto

mengatakan bahwasanya seorang pendiri perusahaan besar yaitu Alibaba Group

Limited, Jack Ma (2018), menyebutkan robot bisa bekerja lebih cepat dibandingkan

manusia, oleh karena itu, Alex mengatakan manusia saat ini harus dilatih agar bisa

bekerja dengan robot bukan bekerja untuk bersaing dengan robot. Meskipun saat

ini robot memang baru berperan untuk membantu manusia, masyarakat harus mulai

ambil ancang-ancang agar tidak tergantikan oleh robot. Sebagai solusinya bangsa

Indonesia perlu menyiapkan anak muda penerus bangsa agar dapat menyesuaikan

diri dengan disediakannya pendidikan yang dapat mengoptimalkan pengetahuan

dan teknologi yang tersedia saat ini melalui digitalisasi, komputerisasi, dan

kemampuan analisis data global. Setidaknya ada lima kemampuan yang harus

dikuasai oleh tenaga kerja, antara lain: kemampuan berbahasa asing, terutama

bahasa Inggris, penguasaan pemrograman (coding), kepemimpinan, kemampuan

komunikasi, dan kreativitas.

Pemerintah telah berupaya menyusun kerangka revitalisasi SMK dengan

munculnya Inpres No. 9 Tahun 2016. Inpres terebut memfasilitasi agar industri

mendapatkan pasokan tenaga kerja kompeten dan semua lulusan SMK bisa

mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Penyelenggaraan

pendidikan SMK haruslah mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten

sehingga memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Kurangnya optimalisasi kinerja yang profesional dari kepala sekolah dalam

menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin di era Revolusi Industri 4.0 dan

pembelajaran abad 21. Hal ini berdasarkan penuturan Erwin Akib (2019), seorang
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Pengamat Pendidikan ia mengatakan, dalam pekan terakhir ini hangat

diperbincangkan terkait kepemilikan NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah) bagi

seorang guru saat diangkat menjadi kepala sekolah. Sebagai contoh ketika mutasi

kepala sekolah di Kota Makassar terdapat beberapa guru diangkat menjadi kepala

sekolah tanpa memiliki NUKS. Di sisi lain ada kepala sekolah dan guru yang

memiliki NUKS, namun tidak diangkat menjadi kepala sekolah. Polemik ini terus

berkembang dan menjadi perbincangan media online maupun medsos. Oleh karena

itu, demi terwujudnya kepala sekolah yang berkualitas dan berkompeten perlu

adanya profesionalisme dari kepala sekolah, berdasarkan Permendikbud Nomor 6

Tahun 2018 yang menyebutkan kepala sekolah full sebagai pemimpin dan manajer

sekolah tidak lagi dibebani tugas mengajar. Hal ini bertujuan agar kepala sekolah

dapat fokus melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan mutu sekolah. Pasal 15

Ayat (1) menyatakan, “beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan

tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru

dan tenaga kependidikan.” Lalu pada ayat (2) dinyatakan bahwa, “beban kerja

kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk

mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan delapan

standar nasional pendidikan”. Kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer

sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan Revolusi

Industri 4.0. Oleh karenanya, kepala sekolah dituntut untuk memiliki jiwa

kewirausahaan, pandai membuka jaringan, dan kemitraan dengan berbagai

pemangku kepentingan (stakeholder), seperti komite sekolah, Dunia Usaha dan

Industri (DUDI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai bentuk sinergi
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dalam melaksanakan program tersebut. Adanya perkembangan Revolusi Industri

4.0 dan pengenalan sistem pembelajaran abad 21 menuntut kepala sekolah untuk

mempersiapkan lulusan SMK yang siap bersaing di dunia kerja dan memiliki

keterampilan IT yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya kepala sekolah banyak yang tidak

memiliki strategi khusus dalam menentukan terobosan terbaru sebagai solusi

lulusan SMK di era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21. Oleh karena

itu, salah satu kunci untuk menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan yang

mampu menyiapkan generasi, dan beradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0 yaitu

dengan meningkatkan kualitas pembelajaran selaras dengan Pembelajaran Abad 21

atau terjadinya link and match antara pendidikan di SMK dengan kecakapan

kepemimpinan kepala sekolah.

Selama ini belum ada penelitian yang mengetahui tentang hubungan

profesionalisme dan tantangan kepemimpinan kepala Sekolah di SMK. Bertolak

dari sejumlah permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian tentang "Pengaruh Profesionalisme dan Tantangan Kepemimpinan

Kepala Sekolah terhadap Solusi Kepemimpinan Kepala SMKN Bidang

Teknologi dan Rekayasa di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pembelajaran Abad

Ke-21”.

B. Identifikasi Masalah
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan yang ada di Indonesia tidak terselenggara secara merata dan

mengikuti perkembangan teknologi terkini.

2. Lulusan SMK tidak memiliki kompetensi yang memadai sehingga tidak siap

untuk bersaing di tingkat internasional.

3. Banyaknya industri yang menggantikan pekerjaan manusia menjadi pekerjaan

mesin, sehingga menambah jumlah pengangguran.

4. Kurangnya optimalisasi kinerja yang profesional dari kepala sekolah dalam

menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin di era Revolusi Industri 4.0

dan pembelajaran abad 21.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka

perlu dilakukan pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas

permasalahan yang akan diteliti agar lebih fokus dan mendalam mengingat luasnya

permasalahan yang ada. Pada penelitian ini dibatasi pada  profesionalisme yang

mengacu kepada lima kompetensi kepala sekolah demi terwujudnya kepala sekolah

yang berkualitas dan berkompeten yang berdasarkan Permendiknas Nomor 13

Tahun 2007 demi terwujudnya kepala sekolah yang berkualitas dan berkompeten

Hal ini bertujuan agar kepala sekolah dapat fokus melaksanakan tugasnya untuk

meningkatkan mutu sekolah. Tantangan dan solusi kepemimpinan kepala sekolah

menengah kejuruan pada era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21,

karena salah satu kunci untuk menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan
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adalah yang mampu menyiapkan generasi, dan beradaptasi dengan Revolusi

Industri 4.0 dengan meningkatkan kualitas pembelajaran selaras dengan

Pembelajaran Abad 21 atau terjadinya link and match antara pendidikan di SMK

dengan kecakapan kepemimpinan kepala sekolah. Mengetahui hubungan yang

terjadi antara sikap kinerja profesional kepala sekolah dan tantangan

kepemimpinannya terhadap solusi yang dapat dilakukan di era Revolusi Industri

4.0 dan pembelajaran abad 21. Pada penelitian ini dibatasi cakupan bidangnya yaitu

dilakukan di SMKN Bidang Teknologi dan Rekayasa karena relavan dengan judul

ini, serta  memilih dua SMKN di D.I. Yogyakarta yaitu SMKN 2 Depok dan SMKN

2 Pengasih sebagai tempat pada penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Apakah  profesionalisme kepala SMKN Bidang Teknologi dan Rekayasa

berpengaruh terhadap solusi kepemimpinan kepala SMKN Bidang Teknologi

dan Rekayasa di era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21?

2. Apakah tantangan kepemimpinan kepala SMKN Bidang Teknologi dan

Rekayasa berpengaruh terhadap solusi kepemimpinan kepala SMKN Bidang

Teknologi dan Rekayasa di era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad

21?

3. Apakah  profesionalisme dan tantangan kepemimpinan kepala sekolah secara

bersama-sama berpengaruh terhadap solusi kepemimpinan kepala SMKN
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Bidang Teknologi dan Rekayasa di era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran

abad 21?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh  profesionalisme kepala sekolah terhadap solusi

kepemimpinan kepala SMKN Bidang Teknologi dan Rekayasa di era Revolusi

Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21.

2. Untuk mengetahui pengaruh tantangan kepemimpinan kepala sekolah terhadap

solusi kepemimpinan kepala SMKN Bidang Teknologi dan Rekayasa di era

Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21.

3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme dan tantangan kepemimpinan

kepala sekolah terhadap solusi kepemimpinan kepala SMKN Bidang Teknologi

dan Rekayasa di era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan teori pendidikan khususnya kepada Kepala SMKN Bidang

Teknologi dan Rekayasa dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang siap

menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. Selain itu, hasil penelitian ini

diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya yang
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mengambil tema kepemimpinan Kepala SMK tentunya dengan pendekatan yang

berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepala SMK

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi Kepala SMK Bidang

Teknologi dan Rekayasa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

secara signifikan sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Selain

itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan oleh Kepala SMK  untuk

meningkatkan kinerjanya. Hal ini dikarenakan kepemimpinan sebagai indikator

penilaian kinerja kepala sekolah kejuruan.

b. Bagi Guru dan Peserta Didik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru dan peserta

didik di semua SMKN Bidang Teknologi dan Rekayasa dalam rangka untuk

meningkatkan kinerja kepala sekolah dalam usaha untuk  meningkatkan hasil

belajar peserta didik.


