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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk

meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat

kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri

sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Disamping itu pendidikan

merupakan masalah yang penting bagi manusia, karena pendidikan menyangkut

kelangsungan hidup manusia. Manusia muda tidak hanya cukup tumbuh  dan

berkembang dengan dorongan insting saja, melainkan perlu bimbingan dan

dorongan dari luar dirinya agar ia menjadi manusia sempurna. Dengan pendidikan

manusi dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya yang dapat berguna

untuk membantu pelaksanaan pembangunan.

Berkait dengan usaha untuk menyiapkan sumber daya manusia yang

berkualitas, maka pemerintah berusaha keras meningkatkan mutu pendidikan

Nasional. Secara jelas pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah

memberikan perhatian yang cukup besar terhadap dunia pendidikan. Langkah

kongkritnya adalah disusunnya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 3

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa :

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi
siswa didik agar menjadi peserta didik yang beriman, bertakwa pada
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Tuhan, berakhlak mulia, sehat berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi
warga yang demokratis dan bertanggung jawab”.1

Tujuan Pendidikan Nasional tersebut di atas dapat dicapai dengan tiga

macam pendidikan yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan

formal adalah pendidikan yang terjadi disekolah, pendidikan informal adalah

pendidikan yang terjadi di dalam keluarga dan pendidikan non formal adalah

pendidikan yang terjadi dilingkungan masyarakat misalnya LKP dan kursus-

kursus. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pendidikan yang

berlangsung disekolah, menginagat bahwa pendidikan formal merupakan unsur

utama dalam pencapaian tujuan Pendidikan Nasional. Sampai saat ini, sekolah

tetap dianggap sebagai lembaga pendidikan utama yang berfungsi sebagai pusat

pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan didukung oleh pendidikan

di keluarga dan masyarakat. Dengan demikian hasil pendidikan yang diperoleh di

sekolah diharapkan dapat membangun siswa dalam mempersiapkan diri dalam

menjalani kehidupan selanjutnya.

Dalam proses pendidikan formal disekolah, kegiatan mengajar

merupakan kegiatan yang paling pokok. Keberhasilan suatu pembelajaran

tentunya erat kaitannya dengan kinerja guru yang professional dan kompeten.

Kondisi yang terlihat dalam semangat atau gairah kerja yang menghasilkan

kegiatan kerja guru sebagai konstribusi bagi tercapainya tujuan pendidikan.

Dipengaruhi pula oleh disiplin kerja guru, karena dengan disiplin kerja maka akan

memudahkan dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan kegiatan belajar

mengajar.

1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 3
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Menurut Tohardi mengatakan bahwa :

“Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati
semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku sebagai
sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku
perorangan, kelompok atau masyarakat berupa ketaatan-ketaatan yang
ditetapkan pemerintah atau etika, norma, dan atau kaidah-kaidah yang
berlaku untuk tujuan tertentu”.2

Berdasarkan pendapat di atas mengenai disiplin dalam hal ini seorang

pemimpin harus membantu pegawai mengembangkan pola dan meningkatkan

standar perilakunya, serta menggunakan pelaksaan aturan sebagai alat untuk

menanamkan rasa hormat terhadap kewenangan, menanamkan kerjasama, serta

menanamkan rasa hormat terhadap orang lain.

Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan disiplin kerja

guru adalah kemampuan kepala sekolah untuk mempengaruhi, menuntun,

mendorong, mengelola dan menggerakkan guru yang ada disekolah tersebut agar

berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan sekolah yang direncakan sebelumnya

dan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Kepala sekolah adalah personil sekolah yang bertanggung jawab

terhadap seluruh kegiata-kegiatan sekolah. Ia mempunyai wewenang dan

tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan

dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah tidak lainnya

bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknis akademis saja,

akan tetapi semua kegiatan keadaan lingkungan sekolah dengan kondisi dan

situasinya merupakan tanggung jawabnya pula.

2 Tohardi, Peningkatan Pembinaan Disiplin Nasional dalam Sistem dan Pola
Pendidikan Nasional, dalam  Analisis CSIS. No. 4 Tahun XVII, (Jakarta:Centre for Strategic and
International Studies) 2005, h. 25
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Salah satu program yang dapat diselenggarakan dalam rangka

pemberdayaan guru adalah supervisi akademik kepala sekolah. Supervisi

akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan

kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan

akademik. Supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru

mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan akademik. Dengan demikian,

berarti, esensial supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan

kemampuan profesionalismenya. Mengembangkan kemampuan dalam konteks ini

janganlah ditafsirkan secara sempit, semata-mata ditekankan pada peningkatan

pengetahuan dan keterampilan mengajar guru, melainkan juga pada peningkatan

komitmen, kemauan, motivasi dan disiplin guru, sebab dengan meningkatkan

kemampuan supervisi kepala sekolah dan disiplin kerja guru, kualitas kinerja guru

akan meningkat.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor
13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah ditegaskan bahwa salah
satu kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala sekolah adalah
kompetensi supervisi. Dengan Permendiknas tersebut berarti  seorang
kepala sekolah harus kompeten dalam melakukan supervisi akademik
terhadap guru-guru yang dipimpinnya. Dalam rangka itu seorang guru
yang berkeinginan menjadi kepala sekolah perlu mengikuti program
pendidikan dan pelatihan supervisi akademik dalam peningkatan
profesionalisme guru.3

Berdasarkan peraturan Mentri Pendidikan Nasional di atas dapat

disimpulkan bahwa Kompetensi kepala sekolah adalah melakukan supevisi

akademik terhadap guru-guru yang dipimpinnya. Kemudian seorang guru yang

berkeinginan menjadi kepala sekolah perlu mengikuti program pendidikan dan

pelatihan peningkatan profesionalisme guru.

Di dalam Supervisi Akademik Kepala Sekolah  didefinisikan sebagai

proses pemberian layanan bantuan professional kepada guru untuk meningkatkan

kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan proses pembelajaran

3 Permendiknas, Tentang Standar Kepala Sekolah , Nomor 13 Tahun 2007
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secara efektif dan efisien. Dengan adanya pelaksanaan supervisi akademik oleh

kepala sekolah diharapkan memberi dampak terhadap terbentuknya sikap

professional guru. Sikap professional guru merupakan hal yang amat penting

dalam memelihara dan meningkatkan profesionalitas guru, karena selalu

berpengaruh pada perilaku dan aktivitas keseharian guru. Perilaku professional

akan lebih diwujudkan dalam diri guru apabila institusi tempat ia bekerja memberi

perhatian lebih banyak pada pembinaan, pembentukan, dan pengembangan sikap

profesioanal.

UU No.14 Tahun 2005 Bab IV pasal 20 tentang guru dan dosen
menyatakan bahwa standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugas
keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran,
melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan
mengevaluasi hasil pembelajaran.4

Berdasarkan Undang-Undang tersebut tentang guru dan dosen dapat

dilihat bahwa Tugas pokok guru yang diwujudkan dalam melaksanakan tugas

keprofesionalnya yaitu dengan merencanakan pembelajaran dan melaksanakan

pembelajarn serta  mengevaluasi hasil belajar siswa.

Guru yang professional perlu memiliki kemampuan untuk menggali

informasi kependidikan dan bidang studi dari berbagai sumber, termasuk dari

sumber elektronik dan pertemuan ilmiah, serta melakukan kajian atau penelitian

untuk menunjang pembelajaran yang mendidik. Jika mengacu pada empat

kompetensi yang harus dikuasai guru menurut kebijakan pemerintah, maka salah

satu kompetensi yang spesifik dan terkait langsung dengan tugas guru adalah

kompetensi professional.

4 Undang-Undang  Tentang Guru dan Dosen No. 14 Tahun  2005  Bab IV  Pasal  20
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Selain dengan meningkatkan kompetensi professional guru, usaha untuk

meningkatkan kinerja guru juga dapat melalui upaya peningkatan pemberian

disiplin kerja yang memadai. Disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan

seseorang untuk mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial

yang berlaku. Disiplin pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk

mengendalikan diri dalam bentuk tidak melakukan suatu tindakan yang

bertentangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu kinerja guru

sangatlah penting dalam menjunjung keberhasilan dalam kegiatan belajar

mengajar yang dilakukan disekolah.

Kinerja guru terlebih dari rasa tanggung jawabnya menjalankan amanah,

profesi yang diberikan, rasa tanggung jawab moral dipundaknya. Semua itu akan

terlihat kepada kepatuhan dan loyalitasnya di dalam menjalankan tugas

keguruannya di dalam kelas dan tugas kependidikannya di luar kelas. Sikap ini

akan bersamaan dengan rasa tanggung jawabnya mempersiapkan segala

perlengkapan pengajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu,

guru juga sudah mempertimbangkan akan metodologi yang akan digunakan,

termasuk alat media pendidikan yang akan dipakai, serta alat penilaian apa yang

digunakan di dalam pembelajaran evaluasi.

Kinerja guru dalam hal ini yaitu kemampuan merencakana pebelajaran,

melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kinerja guru

sangat erat kaitannya dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab guru terhadap

proses pembelajaran yang diharapkan mampu menjadi inspirator dan fasilitator

bagi anak didik dalam melaksanakan tugas belajarnya.
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Menurut Pengamatan awal peneliti, SMAN 2 Konawe Selatan

merupakan salah satu sekolah unggulan yang berada di Kabupaten Konawe

Selatan. Namun ada beberapa yang perlu di tingkatkan dan diperbaiki khususnya

kinerja guru. Dari hasil wawanca yang dilakukan dengan bapak Mudila selaku

kepala sekolah mengatakan bahwa:

Kinerja guru di SMAN 2 Konawe Selatan sebagian belum mampu
melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam
peyusunan rencana program pembelajaran yang masih memerlukan
bimbingan, pelaksanaan program pembelajaran yang belum teratur, serta
kurangnya evaluasi dalam pembelajaran. 5

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang menyebabkan kinerja guru

belum maksimal dapat dilihat dari supervisi akademik kepala sekolah dan disiplin

kerja guru, karena masih memerlukan pembinaan dalam penyusunan program

pembelajaran,  sehingga  peneliti ingin mengetahui bagaimana supervisi akademik

kepala sekolah dan disiplin kerja guru.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian tentang kinerja guru ditinjau dari faktor yang

mempengaruhinya yaitu, supervisi akademik kepala sekolah dan disiplin kerja

guru, sehingga dari permasalah tersebut peneliti menetapkan judul sebagai

berikut:

“Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dan Disiplin Kerja Guru

Terhadap Kinerja Guru Di SMAN 2 Konawe Selatan”.

5 Mudila, Kepala  Sekolah SMAN 2 Konawe  Selatan, Wawancara,  13  Februari  2018.
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B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian serta dapat menjawab

permasalah secara fokus dan mendalam, maka perlu adanya pembatasan masalah.

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian dibatasi  sebagai berikut :

1. Supervisi Akademik  Kepala Sekolah di SMAN 2 Konawe Selatan.

2. Disiplin  Kerja Guru  di SMAN  2  Konawe Selatan.

3. Kinerja Guru di SMAN  2  Konawe Selatan.

4. Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Disiplin  Kerja Guru

terhadap Kineja Guru di SMAN 2   Konawe Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kondisi obyektif supervisi akademik kepala sekolah,

disiplin kerja guru dan kinerja guru di SMAN 2 Konawe Selatan.

2. Apakah supervisi akademik kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja

guru di SMAN  2 Konawe Selatan.

3. Apakah  disiplin kerja guru berpengaruh terhadap kinerja guru di SMAN

2 Konawe Selatan.

4. Apakah Supervisi akademik kepala sekolah dan disiplin kerja guru

berpengaruh terhadap kinerja guru di SMAN 2 Konawe Selatan.
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D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi obyektif supervisi akademik kepala sekolah,

disiplin kerja guru, dan kinerja guru di SMAN 2 Konawe Selatan.

2. Untuk mengetahui pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap

kinerja guru di SMAN 2 Konawe Selatan.

3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja guru terhadap kinerja guru di

SMAN  2 Konawe Selatan.

4. Untuk mengetahui pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan

disiplin kerja guru terhadap kinerja guru di SMAN  2 Konawe Selatan.

E. Manfaat  Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai banyak manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan

tambahan, khususnya tentang supervisi akademik kepala sekolah, disiplin

kerja  guru,  dan kinerja guru. Memberikan gamabaran teori-teori supervisi

akademik kepala sekolah, disiplin  kerja dan yang berhubungan dengan

kinerja guru, yang mungkin dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian

selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi para praktisi pendidikan untuk membantu meningkatkan

mutu pendidikan di SMAN 2 Konawe Selatan, sebagai bahan

pertimbangan kepala sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai
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seorang supervisor agar dapat meningkatkan kinerja guru, agar kepala

sekolah mempunyai acuan dalam melakukan supervisi yang berlandaskan

disiplin kerja dan fasilititas mengajar untuk mencapai kinerja guru yang

baik.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dikalangan pembaca dalam

memahami isi skripsi ini, penulis akan menguraikan defisini opersasional sebagai

berikut :

1. Supervisi akademik kepala sekolah yang dimaksud adalah pemberian

bantuan, yang berupa pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah

kepada guru dalam rangka meningkatkan kemampuannya dalam kegiatan

pengajaran secara efektif. Dalam penelitian ini meliputi aspek

mengkoordinir program pembelajaran, mengkonsultasikan masalah,

memimpin kelompok dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

2. Disiplin kerja guru yang dimaksud yaitu merupakan kegiatan yang

dilaksanakan untuk mendorong guru dalam mengikuti peraturan sehingga

penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah dan kemungkinan

timbulnya pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan yang telah

ditentukan. Adapun yang dimaksud dalam disiplin kerja guru dilihat dari

aspek Disiplin Preventif dan disiplin Korektif.

3. Kinerja guru yang dimaksud adalah tingkat keberhasilan guru dalam

melaksanakan  tugas dan  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan

yang  dapat dilihat dari kemampuan kerja guru dalam hal ini hasil kerja
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yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya. Adapun indikator dari

kinerja guru yang di maksud adalah kemampuan merencanakan,

pelaksanaan pembelajaran, serta mengevaluasi dan menilai hasil

pembelajaran.


