
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Guru merupakan profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai 

seorang guru, sehingga dalam hal ini tidak semua orang dapat dikatakan sebagai 

seorang guru. Untuk menjadi seorang guru dibutuhkan persyaratan-persyaratan 

tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang no 14 tahun 2005 tentang 

guru dan dosen BAB IV pasal 8 (Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia, 

2009: 14) yang berbunyi, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menciptakan 

sistem pendidikan yang bermutu di setiap jenjang pendidikan. 

 Salah satu keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah 

keahlian dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Belajar mengajar 

merupakan serangkaian hubungan timbal balik yang terjadi antara guru dan siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keahlian ini wajib dimiliki oleh seorang 

guru, karena melalui kegiatan belajar mengajar inilah guru dapat memberikan 

bimbingan, arahan, dan pendampingan kepada siswa sehingga siswa dapat 

memenuhi tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Kehadiran guru dalam kegiatan belajar mengajar sampai saat ini tidak 

dapat digantikan oleh apapun bahkan dengan alat atau teknologi yang canggih 

sekalipun. Masih terlalu banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, 

perasaan, motivasi, dan kebiasaan tidak dapat dicapai melalui alat-alat tersebut. 

Disinilah kelebihan manusia dalam hal ini guru, dari alat-alat atau teknologi yang 
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diciptakan manusia untuk membantu dan mempermudah kehidupannya (Nana 

Sudjana dalam Zamania, 2009). 

Adapun kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang 

menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang 

dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk 

menjalankan profesi tertentu (Fauzan 2010: 16). Karena guru merupakan salah 

satu bentuk profesi, maka kompetensi guru dalam pengelolaan belajar mengajar 

sangat dibutuhkan. 

Kompetensi guru dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar dinamakan 

kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik diperoleh melalui upaya belajar 

secara terus menerus, baik pada masa pra jabatan maupun selama dalam jabatan. 

Dengan menguasai kompetensi pedagogik, guru dianggap sudah memiliki 

legalitas untuk melangsungkan kegiatan proses belajar mengajar. Pemahaman 

guru akan kompetensi pedagogik secara mendalam akan mampu memberikan 

warna baru dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik, karena guru akan 

mampu memahami karakteristik peserta didik dan mampu mengelola 

pembelajaran menjadi aktif, efektif, dan menyenangkan yang berujung pada 

keberhasilan proses belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di SD 

Muhammadiyah 08 Dau dengan melihat pembelajaran di kelas 1, 2 dan 3, 

mengajar kelas awal di sekolah dasar yaitu kelas 1, 2 dan 3 memiliki tingkat 

kesulitan yang tinggi. Peserta didik masih terpengaruh oleh kondisi rumah yang 

penuh dengan kemanjaan, mudah bosan, masih adanya sifat kekanak-kanakan 

dalam diri peserta didik, sulitnya untuk diajak berkomunikasi dengan baik, dan 
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peserta didik kelas awal ini merupakan peniru yang baik berdasarkan apa yang 

dilihat dan didengar, sehingga guru harus ekstra hati-hati dalam bersikap, bertutur 

dan memberikan materi dalam proses belajar mengajar agar tidak terjadi 

kesalahan, karena kesalahan tersebut akan berdampak pada siswa hingga mereka 

dewasa. Dalam kaitannya dengan peserta didik pada kelas awal ini, maka guru 

hendaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik dan kondisi 

peserta didik, sehingga dalam memberikan pemahaman materi dalam proses 

belajar mengajar guru dapat berhasil. Untuk itulah maka guru diwajibkan untuk 

mampu menguasai kompetensi pedagogik secara kaffah. 

Peran aktif kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan. Hal 

ini sangat berkaitan dengan tugas kepala sekolah sebagai supervisor, yang 

bertugas memberikan bantuan secara professional kepada guru terkait dengan 

proses belajar mengajar. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kemajuan 

sekolah yang dipimpinnya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa memberikan 

wadah sekaligus mengupayakan peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian 

kepala sekolah yang dapat memahami tugas strategisnya sebagai pemimpin 

tertinggi di sekolah sekaligus penggerak kehidupan sekolah akan mampu 

meningkatkan kompetensi bawahannya yang berujung pada tercapainya visi dan 

misi sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah dituntut untuk mampu meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru dalam proses belajar mengajar sehingga 

menghasilkan guru yang professional dan siap untuk mendidik siswa dengan 

sebaik-baiknya. 
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Kenyataan yang terjadi di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang bahwa, 

guru mengalami kesulitan dalam pengembangan kompetensi pedagogik dengan 

indikator pengembangan kurikulum, terkait dengan pembuatan silabus dan RPP 

dalam bentuk tematik, sehingga ketika mengajar, guru terkadang masih 

menggunakan pembelajaran dengan sistem matapelajaran untuk kelas bawah. 

Kemudian guru juga masih kebingungan dalam implementasi kurikulum 2013 

yang merupakan kurikulum lanjutan dari kurikulum KTSP. 

Terkait dengan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan fokus penelitian adalah upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru kelas awal dalam proses belajar 

mengajar. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat tema tersebut dalam 

bentuk skripsi yang berjudul Upaya Kepala Sekolah sebagai Supervisior dalam 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Kelas Awal dalam Proses Belajar 

Mengajar  di SD Muhammadiyah 08 Dau. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru kelas awal dalam proses belajar 

mengajar di SD Muhammadiyah 08 Dau ? 

2. Apakah kendala dalam penerapan kompetensi pedagogik guru kelas awal 

dalam proses belajar mengajar di SD Muhammadiyah 08 Dau ? 

3. Bagaimana upaya yang telah dilakukan kepala sekolah sebagai supervisor 

untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru kelas awal dalam proses 

belajar mengajar di SD Muhammadiyah 08 Dau ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru kelas awal dalam proses belajar 

mengajar di SD Muhammadiyah 08 Dau. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam penerapan kompetensi pedagogik guru 

kelas awal dalam proses belajar mengajar di SD Muhammadiyah 08 Dau. 

3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan kepala sekolah sebagai 

supervisor dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru kelas awal dalam 

proses belajar mengajar di SD Muhammadiyah 08 Dau. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara spesifik hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk berbagai pihak 

baik lembaga sekolah lain, SD Muhammadiyah 08 Dau, peneliti, dan peneliti 

selanjutnya, yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Bagi lembaga sekolah lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan terkait dengan upaya kepala sekolah di SD Muhammadiyah 

08 Dau dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru kelas awal, sehingga 

dapat dijadikan acuan dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru 

dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut. 

2. Bagi SD Muhammadiyah 08 Dau akan lebih meningkatkan kualitas 

kompetensi gurunya sehingga SD Muhammadiyah 08 Dau mampu bersaing 

dikancah dunia pendidikan di Kecamatan Dau dan tidak kalah dengan sekolah 

negeri. 

3. Bagi peneliti, diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan tentang 

kompetensi pedagogik guru dan diharapkan mampu menambah ilmu berkaitan 

dengan peningkatan kompetensi pedagogik guru. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk 

melakukan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam proses belajar 

mengajar. 

E. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka penelitian ini dibatasi 

pada hal-hal berikut : 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan usaha yang telah dilakukan 

kepala sekolah dikaitkan dengan peran kepala sekolah sebagai supervisor yaitu 

berkaitan dengan teknik supervisi yang digunakan oleh kepala sekolah. 

F. Definisi Operasional 

1. Upaya merupakan ikhtiar/usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar). Sedangkan meningkatkan memiliki makna 

mempertinggi, memperhebat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). 

2. Kepala sekolah merupakan tenaga kependidikan yang memiliki tugas 

memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar 

(Wahjosumidjo dalam Zubaidah 2009: 9). 

3. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik (Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru 

dan dosen).  

4. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 
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pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Undang-Undang No. 14 tahun 

2005  tentang guru dan dosen BAB I pasal 1 ayat 1). 

5. Proses belajar mengajar merupakan hubungan timbal balik antara siswa dan 

guru dengan memanfaatkan bahan ajar sebagai mediumnya yang berlangsung 

dalam interaksi yang edukatif. Dalam proses belajar mengajar, guru berperan 

sebagai pengajar yang diharuskan untuk menciptakan suasana yang kondusif 

dan menyenangkan. Sedangkan siswa dalam proses belajar mengajar 

merupakan pihak yang menikmati kondisi belajar yang diciptakan guru 

(Fathurrohman 2010: 8). 

6. SD Muhammadiyah 08 Dau merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan 

pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan 

umum dan pendidikan keagamaan Islam. 

G. Telaah Pustaka 

Setelah peneliti mencari berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang 

bertemakan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru dalam proses belajar mengajar, peneliti menemukan beberapa penelitian 

yang memiliki tema hampir sama, antara lain : 

1. Skripsi Zubaidah tahun 2009 yang berjudul Upaya Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Di SLTPN 

Kragan Rembang Jawa Tengah, dalam skripsi tersebut dibahas berkaitan 

tentang upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru 

pendidikan agama islam. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) profesionalisme 

guru PAI di SMPN 2 Kragan sudah memenuhi standar profesional, hal ini 

dapat dilihat dari kompetensi personal, sosial, profesional dan pedagogik guru 
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PAI di SMPN 2 Kragan, 2) upaya yang dilakukan Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru PAI yaitu : a) meningkatkan pengetahuan 

guru, mengikutsertakan guru dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan 

Departemen Agama maupun Dinas Pendidikan baik itu seminar, penataran 

maupun yang lainnya, b) meningkatkan kreatifitas guru dengan cara 1) 

memberi motivasi, 2) memberi bimbingan, pengarahan serta bantuan kepada 

guru, 3) menyediakan sarana dan prasarana, 4) mengembangkan model-model 

pembelajaran bersama guru, 5) membina kerjasama yang baik dengan para 

guru, tenaga kependidikan, sekolah lain dan menciptakan sekolah yang aman 

dan menyenangkan, 6) melibatkan semua tenaga kependidikan untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, 7) meningkatkan kedisiplinan tenaga 

kependidikan (guru), 8) pemberian penghargaan terhadap guru maupun 

pegawai yang berprestasi. 

2. Skripsi Ahmad Setiono tahun 2009 yang berjudul Upaya Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Kepribadian Guru di Man 

Maguwoharjo Depok Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis secara kritis tentang berbagai upaya yang dilakukan kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru dan 

berbagai kendala yang dihadapi serta faktor pendukung yang terjadi dalam 

peningkatan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru di MAN 

Maguwoharjo Depok Sleman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan saran dan pemikiran tentang upaya kepala sekolah 

dalam meningkatan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru yang selama 

ini sudah dijalankan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 
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bersifat deskriptif, penelitian ini mengambil latar MAN Maguwoharjo Depok 

Sleman. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi atau 

pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 

memberikan makna terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan, dan dari 

makna itulah kemudian ditarik kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan 

secara khusus kompetensi pedagogik dan kepribadian guru, yaitu 1) upaya-

upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru yaitu 

supervisi oleh kepala sekolah dengan melakukan kunjungan kelas, bertujuan 

untuk dapat membantu guru dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan 

perkembangan dalam proses belajar mengajar, 2) seminar, diskusi, workshop 

atau lokakarya dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan 

kesanggupan berpikir dan bekerja baik secara kelompok maupun perseorangan 

untuk membahas dan memecahkan segala permasalahan yang ada dengan 

tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas kompetensi pedagogik guru sehingga 

dapat menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Upaya yang 

dilakukan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kompetensi kepribadian 

guru diantaranya yaitu: menerapkan kedisiplinan, membuat dan menerapkan 

kode etik guru, memberikan bimbingan tentang akhlak dan kepribadian guru, 

pengajian dan tadarus Al qur’an bersama. Dari upaya-upaya yang dilakukan 

kepala sekolah tersebut ada faktor-faktor yang jadi pendukung dan 

penghambat, baik berasal dari dalam diri guru maupun dari sistem sekolah. 

Dari keseluruhan penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi di atas, 

penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut. Dalam penelitian ini 

fokus penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan usaha yang telah dilakukan 
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kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru kelas awal dalam proses belajar mengajar di SD Muhammadiyah 08 Dau. 

Selain itu informan yang diteliti juga berbeda dari penelitian diatas, informan dari 

penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru kelas awal 1, 2 dan 3. 

 


