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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah adalah lembaga yang bersifat komplek dan unik. Bersifat 

kompleks karena sekolah sebagai organisasi didalamnya terdapat berbagai 

dimensi yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan saling menentukan. 

Sedang bersifat unik karena sekolah memiliki karakter tersendiri, dimana 

terjadi proses belajar mengajar. Salah satu komponen penting dalam 

meningkatkan kualitas sekolah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah adalah 

manager terdepan dalam sistem persekolahan yang terdesentralisasi di tingkat 

kabupaten. (Pidarta, 2011: 5). Kepala sekolah memegang peranan penting 

dan pimpinan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah. Dalam 

pelaksanaanya di perlukan koordinasi yang tinggi antara kepala sekolah 

dengan guru untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kepala sekolah 

memberi wawasan, mengarahkan guru untuk menjadi lebih baik dalam 

pengelolaan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya gurulah yang mengatur 

siswa. Guru dituntut kreatif dan inovatif menerapkan pembelajaran yang 

efektif serta membuka pola pikir mandiri  siswa. 

Untuk berfikir dan bekerja secara maksimal guru sangat di pengaruhi 

oleh lingkungan kerja dimana mereka berada, serta manajemen kepala 

sekolah yang profesional. Hal ini sesuai pendapat Vilani dalam Stronge 

James H, dkk (2013:18) yang mengemukakan bahwa “iklim sekolah 

memengaruhi produktivitas guru, maka kualitas pengajaran yang diterima 

oleh siswa juga turut terpengaruh”. Seorang guru harus dibekali kompetensi-

kompetensi yang mendukung proses pembelajaran. Kompetensi yang di 

perlukan adalah kemampuan berkomuikasi dengan baik, kemampuan 

mendengarkan keluhan siswa, kemampuan emosional agar lebih memahami 

kebutuhan belajar siswa, ataupun kemampuan memanfaatkan berbagai media 

dan sumber belajar guna meningkatkan efektifitas pembelajaran.  

Hal yang disebutkan terakhir di atas sangatlah masuk akal, mengingat, 

proses pembelajaran dengan model klasikal di kelas akan terasa menjenuhkan 
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tanpa adanya inovasi dari guru. Ditambah lagi jika guru lebih suka 

mengajar dengan metode ceramah, tentu pada suatu titik tertentu, siswa 

merasakan kejemuan yang luar biasa. Belajar membutuhkan sumber belajar 

utama yaitu guru dan sumber belajar pendukung lain (buku, literatur, internet) 

yang berguna dalam proses transfer pengetahuan.  

Guru harus menyadari bahwa pembelajaran tak cukup diucapkan dan 

ditulis semata, maka seorang guru dituntut agar mampu memanfaatkan 

berbagai media dan sumber belajar saat proses pembelajaran. Padahal dalam 

kenyataannya di lapangan, masih banyak guru yang belum menyiapkan 

perangkat pembelajaran sendiri, hanya ceramah tidak menggunakan metode 

lain, dan tidak adanya evaluasi pembelajaran. Guru harusnya memiliki 

keyakinan bahwa, semakin ia terampil memanfaatkan media dan sumber 

belajar, semakin efektif pula hasil belajar yang dicapai siswa. 

Lingkungan belajar adalah sumber belajar. Papan tulis dan spidol, alat 

peraga, tape rekorder, LCD proyektor adalah media. Media dan sumber 

belajar menjadi perantara yang memudahkan kita menangkap pengetahuan 

dan membuktikan kebenarannya. Sigit (2013:128) mengemukakan “sumber 

belajar itu tidak lain adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna 

kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, sebagian atau secara keseluruhan”. 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di SD 

Muhammadiyah Baturan, masih ditemukan bahwa guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran masih menggunakan metode ceramah 

atau klasikal, guru kurang inovatif dalam pembelajaran cenderung monoton, 

tidak menggunakan metode pembelajaran, akibatnya pengelolaan kelas 

kurang terkondisikan, selain itu kurikulum di SD Muhammadiyah Baturan 

masih menggunakan Kurikulum KTSP 2006. Pada tahun ini pemerintah 

sudah mewajibkan semua sekolah untuk menggunakan Kurikulum 2013 

(K13). Kondisik fisik SD Muhammadiyah Baturan cukup mendukung akan 

tetapi para guru masih kurang optimal dalam mengelolaan pembelajaran. 

Pada saat ini SD Muhammadiyah Baturan sedang merintis program kusus 
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demi meningkatkan kualitas pendidikan karena beberapa waktu yang lalu  SD 

Muhamadiyah Baturan sempat menurun jumlah peserta didiknya. Selain itu 

upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru perlu 

ditingkatkan karena beberapa waktu ini kepala sekolah hanya berfokus pada 

pembangunan fisik sekolah, sedangkan pengoptimalan kompetensi Sumber 

Daya Manusia (SDM) cenderung di nomer duakan. Oleh karena itu kepala 

sekolah perlu mengupayakan program untuk mengoptimalkan 

keprofesionalan guru terkait dengan pengelolaan kelas dan pembelajaran.   

Peran dari seorang kepala sekolah sebagai manajer, memiliki tugas 

merencanakan, melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan mengembangkan 

kinerja personil, terutama meningkatkan kinerja dari guru. Kepemimpinan 

sekolah merupakan faktor yang dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan 

sasaran sekolah melalui program program yang dilaksanakan secara 

terencana dan bertahap. Kepala sekolah dalam kepemimpinannya dituntut 

untuk mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang memadai 

untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah terutama dalam 

meningkatkan kinerja guru.  

Peningkatan mutu sekolah dapat melalui proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang ada di sekolah. Dalam 

peningkatan mutu sekolah salah satu unsur tersebut tentunya adalah guru 

sebagai pelaku terdepan dalam pelaksanaan pendidikan di tingkat 

institusional dan instruksional. Kinerja guru dapat menentukan mutu proses 

pendidikan suatu sekolah. Kinerja guru yang baik dapat nampak dari 

tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas sekolah, komitmen, loyalitas, 

dalam mengembangkan potensi pontensi yang di miliki peserta didik serta 

memajukan sekolah.   

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul ” Peran Kepala 

Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi profesional Guru di  SD 

Muhammadiyah Baturan ”. 
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B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi 

profesional guru di SD Muhammadiyah Baturan? 

2. Apa saja kendala kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi 

profesional guru di SD Muhammadiyah Baturan? 

3. Bagaimana solusi kepala sekolah dalam mengatasi kendala untuk 

mengembangkan kompetensi profesional guru di SD Muhammadiyah 

Baturan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 

1. Upaya kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional 

guru di SD Muhammadiyah Baturan? 

2. Kendala kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional 

guru di SD Muhammadiyah Baturan? 

3. Solusi yang di laksanakan kepala sekolah dalam mengembangkan 

kompetensi profesional guru di SD Muhammadiyah Baturan? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat penelitian ini yaitu sebagai sumbangan dalam 

mengembangan  kompetensi profesional guru. 

2. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi kepala sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada 

kepala sekolah dalam  mengembangkan kompetensi profesional guru 

di SD Muhammadiyah Baturan.  
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2) Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pada guru 

agar dapat mengembangkan kompetensi profesional dalam 

mengembangkan kompetensi profesionalnya.  

3) Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada 

peneliti tentang peran kepala sekolah untuk mengoptimalkan 

keprofesionalan guru dalam pembelajaran di kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


