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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era transformasi pendidikan merupakan arus perubahan dimana guru dan siswa 

akan bersama-sama memainkan peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. 

Peranan guru bukan hanya sebagai transfer of knowledge atau guru merupakan satu-

satunya sumber belajar yang bisa melakukan apa saja, melainkan guru sebagai 

mediator dan fasilitator aktif untuk mengembangkan potensi aktif siswa (Rusman, 

2012:16). Menurut Rusman (2012:36), pendidikan yang baik sebagaimana yang 

diharapkan masyarakat modern dewasa ini dan sifatnya yang selalu menantang, 

mengharuskan adanya pendidik yang profesional. Hal ini berarti bahwa dimasyarakat 

diperlukan pemimpin yang baik, di rumah diperlukan orang tua yang baik, dan di 

sekolah dibutuhkan guru yang profesional.  

Dewasa ini profesionalisme guru menjadi perhatian yang sangat global dan 

penting, karena seorang guru harus memikirkan dan membuat perencanaan dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan memperbaiki kualitas mengajar. Hal ini 

menunjukkan bahwa seorang guru harus dapat mengelola pembelajaran, dari 

menyiapkan materi, menerapkan strategi pembelajaran, serta mengembangkan media 

pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. 

Mengingat tugas guru dari waktu ke waktu semakin bertambah, hendaknya kepala 

sekolah yang bertanggung jawab terhadap mutu lembaga pendidikan mengetahui 
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tentang kekurangan dan kelebihan guru, sehingga akan lebih memudahkan bagi 

kepala sekolah dalam memberikan bimbingan dalam rangka meningkatkan 

kompetensi profesionalisme guru. Peran kepala sekolah sangatlah penting dalam 

meningkatkan profesionalisme guru sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan 

maksimal. Implementasi peran kepala sekolah diwujudkan melalui berbagai upaya 

dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan 

termasuk di SMA Negeri 1 Cawas Kabupaten Klaten. 

SMA Negeri 1 Cawas merupakan salah satu sekolah unggulan dan merupakan 

Sekolah Kategori Mandiri (SKM) di Kabupaten Klaten. Masyarakat sekitar merasa 

bangga apabila putera puterinya bersekolah di SMA Negeri 1 Cawas, karena yang di 

terima untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Cawas tidak sembarangan siswa, tetapi 

harus siswa yang nilainya bagus, dan pemilihannya juga sangat selektif. Oleh karena 

itu, SMA Negeri 1 Cawas sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar 

bahwa sekolahan tersebut sangat bagus dan mampu menghasilkan lulusan yang 

berkualitas. Keberhasilan SMA Negeri 1 Cawas ini tidak lepas dari peran kepala 

sekolah yang berwawasan masa depan dan memiliki pemikiran yang cerdas. Guru-

guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Cawas walaupun sudah sarjana 

tetapi dalam menjalankan tugasnya masih membutuhkan pengarahan dan pembinaan 

dari kepala sekolah. Sebagai pemimpin pada lembaga pendidikan, kepala sekolah di 

SMA Negeri 1 Cawas di tuntut dapat mengembangkan kompetensi profesionalisme 

guru Pendidikan Kewarganegaraan seiring dengan perkembangan zaman. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dipandang 
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cukup penting untuk mengadakan suatu penelitian tentang “Upaya Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2012”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Menurut Mulyasa (2011:62), perumusan masalah adalah ”upaya untuk 

mengungkap berbagai hal berkaitan dengan masalah yang akan dijawab atau 

dipecahkan setelah tindakan dilakukan”. Permasalahan yang berkaitan dengan judul 

sangat luas sehingga tidak mungkin permasalahan yang ada dapat terjangkau dan 

terselesaikan semua. Perlu adanya pembatasan dan pemfokusan masalah sehingga 

masalah yang diteliti lebih jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. Berdasarkan 

uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum kompetensi profesionalisme guru Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2012? 

2. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Cawas 

Kabupaten Klaten Tahun 2012? 

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 

Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2012? 
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4. Bagaimana solusi kepala sekolah mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan 

kompetensi profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 

Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Menurut Herdiansyah (2010:89), tujuan penelitian adalah “titik akhir yang 

akan dicapai dalam sebuah penelitian”. Tujuan penelitian juga menentukan arah 

penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang 

dituju. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk mengetahui gambaran umum kompetensi profesionalisme guru 

Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Cawas Kabupaten Klaten 

Tahun 2012. 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan 

di SMA Negeri 1 Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2012. 

c. Untuk mengetahui solusi kepala sekolah mengatasi kendala-kendala dalam 

meningkatkan kompetensi profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan 

di SMA Negeri 1 Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2012. 
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2. Tujuan Khusus 

Untuk mendeskripsikan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Cawas 

Kabupaten Klaten Tahun 2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dijadikan sebagai sumbangan mengenai upaya kepala sekolah dalam 

mengembangkan kompetensi profesionalisme guru Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMA Negeri  1 Cawas Kabupaten Klaten. 

b. Sebagai bahan masukan bagi semua pihak dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peneliti 

1) Sebagai media belajar untuk berlatih berpikir kritis tentang peningkatan 

mutu pendidikan. 

2) Sebagai bahan masukan sehingga dapat menambah wawasan yang lebih 

luas baik teori maupun praktek. 

b. Manfaat bagi Lembaga 

1) Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam proses 

pengambilan kebijakan dalam rangka upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesionalisme guru. 
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2) Input bagi kepala sekolah dan guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA 

Negeri 1 Cawas Kabupaten Klaten kaitannya dengan usaha meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

 


