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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas

sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-Undang RI No.20 tahun 2003

SISDIKNAS: 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 ketrampilan

yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.1

Pendidikan merupakan hal yang identik dengan lembaga sekolah,

sekolah merupakan lembaga pendidik terdepan dalam meningkatkan kualitas

sekolah dan lembaga pendidikan sangat penting dalam rangka mewujudkan

tujuan pendidikan, terutama tujuan masyarakat terhadap pendidikan anak-

anaknya. Dalam lembaga pendidikan kepala sekolah merupakan pemimpin

tertinggi yang berperan dalam perkembangan sekolah, dan pendidikan tidak

terlepas dari eksistensi guru karena guru merupakan salah satu faktor penting

dalam penyelenggaraan pendidikan. Guru merupakan orang yang bertanggung

jawab langsung di dalam pembelajaran, dan harus memiliki prilaku dan

kemampuan untuk mengembangkan siswanya secara optimal, seperti

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
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kompetensi pedagogik. Karena pentingnya kemampuan guru untuk

perkembangan pendidikan maka kepala sekolah harus berupaya meningkatkan

setiap kemampuan guru tersebut. dalam hal ini sangat diperlukan upaya kepala

sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama kompetnsi pedagogik

guru.

Upaya ialah ikhtiar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.2 Upaya

pada prinsipnya segala kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk

mencapai tujuan yang diinginkan, tanpa adanya upaya tersebut maka sesuatu

tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. dalam hal ini upaya

meningkatkan kompetensi pedagogik guru ini dilakukan oleh kepala sekolah.

Kepala sekolah bertanggungjawab dalam proses pembinaan para guru,

pegawai tata usaha, dan pegawai sekolah lainnya.3 Kepala sekolah bertanggung

jawab atas belangsungan pendidikan dan pengajaran, kelancaran proses

pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Peran kepala

sekolah begitu penting serta dituntut untuk mampu melakukan semua tugas dan

tanggung jawabnya. Karena upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di

sekolah itu tidak terlepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah

tersebut,4 oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam sekolah

yang dipimpinnya, dalam hal ini sangat diperlukan upaya kepala sekolah untuk

2 Andini T Nirmala, Aditya A pratama, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Prima
Media. h 315

3 Sudarwan Danim dalam Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2008, h 56

4 Budi Suhardiman, Studi Pengembangan Kepala Sekolah, Jakarta: Renika Cipta, 2012, h 32
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meningkatkan kompetensi guru, terutama kompetensi pedagogik. Kompetensi

guru disebutkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tantang Guru

dan Dosen menyebutkan ada empat kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu

Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan

Kompetensi Professional.5

Upaya-upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru

terutama pada kompetensi pedagogik guru dapat dilakukan melalui supervisi

oleh kepala sekolah , Seminar, diskusi, workhsop atau lokakarya dilakukan

untuk dapat mengembangkan kesanggupan berfikir dan bekerja. Sehingga dapat

meningkatkan kompetensi pedagogik guru sehingga bisa menjalankan tugas

sesuai bidangnya masing-masing.6 Dengan demikian diharapkan kepala sekolah

dapat melakukan upaya-upaya tersebut dengan baik.

Kepala sekolah menerapkan hubungan vertikal ke bawah yaitu kepala

sekolah menjalin hubungan baik terhadap semua bawahan yaitu kepada guru

dan karyawan hal ini dilakukan agar mereka bersedia melaksanakan tugas-tugas

dengan  sebaik-baiknya, memupuk kesetian dan tanggung jawab kepada

pimpinan, tugas dan tempat kerja.7 Bila dilihat dari penjelasan bahwa kepala

sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru dapat diupayakan

5 Nasrul, Profesi dan Etika Keguruan, Pekanbaru: Aswaja Pressindo, 2012, h 38
6 http://digilib.uin-suska.ac.id/3778/ 27 juni 2014
7 Suyanto dan djihad Hisyam, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah, Bandung, sinar

Baru Algrasindo, 2000, h 47
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dengan supervisi, seminar dll. Akan tetapi berdasarkan studi pendahuluan yang

penulis lakukan, ditemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Supervisi oleh kepala sekolah kurang terlaksana .

2. Kepala sekolah jarang mengikutsertakan guru dalam lokakarya atau

workshop.

3. Kepala sekolah jarang mengadakan diskusi yang membahas perancangan

pembelajaran.

B. Penegasan Istilah

1. Upaya ialah ikhtiar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Upaya yang

dimaksud penulis di sini adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang

atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tanpa adanya

upaya tersebut maka sesuatu tersebut tidak akan berjalan dengan

semestinya.

2. Kompetensi pedagogik: kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman

siswa dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah

yaitu upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik

guru belum maksimal.
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2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang berhubungan dengan kajian ini,

seperti yang dipaparkan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis

membatasi masalah ini pada Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan

Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah Aliyah Kejuruan Al-Falah Desa

Bukit Kratai.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Upaya

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di

Madrasah Aliyah Kejuruan Al-Falah Desa Bukit Kratai Kec. Rumbio Jaya?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui Upaya-upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatka

Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah Aliyah Kejuruan Al-Falah Desa

Bukit Kratai Kec. Rumbio Jaya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiyah dalam rangka meningkatkan

kompetensi pedagogik guru.

b. Sebagai masukan untuk kepala sekolah agar dapat meningkatkan

kompetensi pedagogik guru.



6

c. Untuk menambah wawasan bagi guru dalam ilmu pengetahuan di

bidang pendidikan khususnya di Madrasah Aliyah Kejuruan Al-falah.

d. Untuk menambah wawasan penulis terutama yang berkaitan dengan

penelitian.

e. Pembaca agar dapat mempelajari isi tulisan ini guna menambah

wawasan di bidang pendidikan.


