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BAB  I 

                                                        PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 
 

     Guru pada  lembaga sekolah merupakan salah satu sumber daya 

manusia yang vital dalam pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran. Untuk 

mengetahui hasil  belajar yang telah ditetapkan, gurulah yang mengetahui  

lebih awal. Kehadiran guru di ruang  kelas di muka siswa sangat dinantikan, 

oleh karena itu  dapat diartikan bahwa guru itu mempunyai peranan yang 

penting dan mempunyai tugas yang mulia,  untuk  meningkatkan  mutu 

pendidikan. 

    Mutu pendidikan sekarang ini banyak dibicarakan oleh berbagai pihak 

di kalangan masyarakat, karena pendidikan  itu menyentuh hampir semua 

orang dan menjadi suatu kebutuhan yang harus dimilikinya.  Mutu  atau 

kualitas dapat diartikan ke arah kualitas input. Seperti kualitas kepala 

sekolah, guru, kurikulum, perpustakaan, dan lingkungan baik fisik maupun 

kultur sosial. Mutu juga bisa diartikan proses belajar mengajar, interaksi guru 

dengan guru, antara guru  dengan kepala sekolah, dan antara komponen 

sekolah lain.  Para ahli mengartikan  mutu merupakan suatu faktor atau 

variabel yang terkait dengan lingkungan, kondisi dan kultur tertentu 

(Zamroni, 2011:1). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

mutu adalah suatu keseluruhan faktor yang dapat mewujudkan suatu 

lingkungan , kondisi dan kultural  sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  



2 
 

 
 

Mutu merupakan produk suatu sistem pendidikan yang ada. Terkait dengan 

mutu ini tugas kepala sekolah, baik sebagai manajer maupun pemimpin 

pendidikan di sekolah adalah meningkatkan kualitas guru. (Samino, 2010 : 

166). Hal ini karena guru  adalah orang yang langsung berinteraksi dengan 

anak didik,   maka guru harus  memiliki kompetensi  dan profesional. 

    Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 

Arjosari Pacitan, guru yang ada secara kuantitas masih kurang atau belum 

tercukupi sesuai dengan kebutuhan, demikian juga secara kualitas masih ada 

guru yang perlu untuk ditingkatkan kemampuan dan untuk lebih 

diberdayakan dengan harapan memiliki kompetensi dalam menjalankan 

tugas pokok guru dan tugas tambahan lainnya, baik yang berhubungan 

dengan pendidikan akademik maupun pendidikan non akademik. 

     Keadaan SDN Arjosari yang sekarang ini memiliki tujuh rombongan 

belajar , dari siswa kelas satu sampai dengan kelas  enam  dengan jumlah 

peserta didik 215 siswa, diajar oleh lima guru kelas, satu guru agama dengan 

status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk memenuhi  kekurangan tenaga guru 

yakni  guru penjaskes dan dua guru kelas dalam rangka kelancaran proses 

pembelajaran dan pelayanan prima kepada peserta didik, maka  sekolah 

bekerja sama dengan komite sekolah mengupayakan,  mengangkat guru 

tidak tetap.  Hal ini dilakukan karena hingga tiga tahun terakhir  tidak ada 

penganngkatan guru baru oleh pemerintah, di samping adanya tuntutan 
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pemenuhan kebutuhan pembelajaran dari lembaga sekolah , orang tua dan 

masyarakat. 

   Tugas pokok guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 

tentang  Guru dan  Dosen adalah mendidik , mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Dari pengertian tugas pokok tersebut dapat 

dijelaskan bahwa guru mempunyai tugas yang berat dan menyeluruh, yang 

diawali dari kegiatan mendidik, kegiatan mengajar di kelas, kegiatan 

membimbing, memberikan pengarahan, memberikan pelatihan, melakukan 

penilaian hingga mengevaluasi peserta didik. Selain tugas pokok yang harus 

dilakukan guru masih banyak tugas tambahan yang harus dikerjakan.  

    Dalam menghadapi dan menjalankan tugas dewasa ini, guru dituntut 

untuk memiliki kompetensi. Kompetensi guru mencakup; kompetensi 

pedagogik, kompetensi kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan 

kompetensi keprofesionalan ( UU No.14:2005). Untuk peningkatan 

kompetensi guru tersebut diperlukan  pengembangan dan pemberdayaan 

melalui pembinaan  diklat peningkatan  kompetensi sehingga akan terwujud 

guru yang lebih berdaya dan guru profesional. Guru yang profesional adalah 

guru yang memilki kemampuan mumpuni   dalam melaksanakan tugas 

jabatan guru (JIB SD:2013). Selain menguasai kompetensi guru,  syarat 

kualifikasi akademik, dan sertifikasi pendidik juga wajib dimiliki oleh guru. 
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     Kondisi ideal dari suatu lembaga sekolah maju  sebagai indikatornya 

adalah memiliki jumlah tenaga pendidik yang cukup dan profesional,  

terpenuhinya standar kualifikasi pendidikan guru minimal sarjana, 

menguasai kompetensi yang meliputi  kompetensi pedagogik, profesional, 

sosial, dan  kepribadian,  adanya  guru  yang sudah   bersertifikasi pendidik, 

sehat jasmani dan rohani , serta dimilikinya  guru yang berkemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  Dengan  gambaran paparan  

tersebut di atas menunjukkan  pengembangan dan pemberdayaan guru  

oleh lembaga sekolah akan lebih mudah diimplementasikan  sesuai dengan 

standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. 

   Berdasarkan uraian  permasalahan  di atas  memberikan inspirasi  bagi 

peneliti untuk melakukan penelitian  berkaitan dengan  upaya yang 

dilakukan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dan membangun pendidikan melalui pemberdayaan guru  yang 

mengkaji rekrutmen guru, pembinaan dan pengembangan  guru, serta  

pengendalian guru. Dari pemikiran dan rasa keingintahuan peneliti  pada   

SDN Arjosari   maka dalam penelitian ini diangkat judul “ Pemberdayaan 

Guru Sekolah Dasar Negeri Arjosari Kabupaten Pacitan“ 

B.  Rumusan Masalah                

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana tersebut di atas,    

permasalahan  dalam penelitian ini adalah : 
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Pemberdayaan Guru SDN Arjosari Kabupaten Pacitan dengan  rumusan masalah 

sebagai berikut  : 

1. Bagaimanakah rekrutmen pengadaan  guru di Sekolah Dasar Negeri 

Arjosari ?      

2. Bagaimanakah pembinaan dan pengembangan guru di Sekolah  Dasar 

Negeri Arjosari ? 

3. Bagaimanakah pengendalian guru di Sekolah Dasar Negeri Arjosari ? 

C. Tujuan Penelitian 

   Penelitian ini bertujuan untuk  :  

1. Mendeskripsikan rekrutmen pengadaan tenaga guru di Sekolah Dasar 

Negeri Arjosari. 

2. Mendeskripsikan pembinaan dan pengembangan  guru di Sekolah Dasar 

Negeri Arjosari. 

3.  Mendeskripsikan pengendalian guru di Sekolah Dasar Negeri Arjosari 

D.  Manfaat Penelitian  

       Dari hasil penelitian nanti diharapkan  dapat   memberikan manfaat  : 

      1.  Secara Teoritis 

           a.  Memberikan gambaran rekrutmen  guru dalam rangka  pemenuhan              

jumlah  tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Arjosari 
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          b. Memberikan  gambaran  pembinaan dan pengembangan  guru di     

Sekolah Dasar Negeri  Arjosari 

         c. Memberikan gambaran pengendalian guru di Sekolah Dasar Negeri       

Arjosari 

          d.  Sebagai bahan referensi  dan masukan bagi peneliti berikutnya. 

2.  Secara  Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah sebagai bahan  masukan tentang pentingnya                 

pengelolaan  guru  dalam rangka pemenuhan   tenaga pendidik. 

b. Bagi Guru  penelitian ini dapat digunakan sebagai bekal untuk   

memberdayakaan guru agar dapat melakukan kegiatan pembelajaran  

sesuai tujuan. 

 c. Bagi Pemerintah penelitan ini adalah  sebagai laporan, tindakan  dan    

kebijakan lebih lanjut. 

 d. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah 

satu referensi untuk penelitian ,dan pengembangan  selanjutnya. 

 

 


