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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi dewasa ini perubahan berlangsung begitu cepat. 

Masyarakat  yang  sadar  akan  tantangan  masa  depan,  berusaha  membekali  

diri melalui penguasaan berbagai macam ilmu pengetahuan.Dalam kaitan itu pula 

manusia  Indonesia  dituntut  untuk  peka  terhadap  perubahan-perubahan  yang 

terjadi begitu cepat dalam segala lapangan kehidupan. Kiranya hanya dengan cara  

itulah  masyarakat  kita  dapat  memacu  diri  agar  tetap  eksis.  Dalam 

kenyataannya,era globalilasi  memang  menuntut  setiap  orang untuk  selalu 

meningkatkan  kemampuan  diri  agar  dapat  memberi  respon  yang  cepat  dan 

tepat terhadap berbagai tantangan yang dihadapi.Di samping itu, harus pula 

memiliki harga diri dan kepercayaan kepada diri sendiri  berdasarkan  iman  yang  

kuat.  Semua  itu  akan  memungkinkan kesanggupan untuk mandiri berprakarsa 

dan bersaing baik secara lokal maupun  secara  global.  

Penguasaan  ilmu  dan  tekologi  dalam  era  globalisasi sangat penting 

artinya sebagai prasyarat untuk dapat mengantisipasi perubahan-perubahan, 

sehingga suatu bangsa tidak ketinggalan. Dengan  demikian  proses  pendidikan  

bukan  semata-mata untuk memperdalam  pengetahuan,  tetapi  juga  ditekankan  

untuk  mempertinggi  sikap kritis  dan  daya  kreatif  peserta  didik. 

Hal  ini  sangat  perlu  mengingat keanekaragaman  tantangan  di  masa  

depan  sangat  menuntut  kemampuan semacam  itu.  Untuk  kepentingan  

tersebut,  pendidik  sebagai  main  personpendidikan  harus  ditingkatkan  
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kompetensinya  dan  diadakan  sertifikasi  sesuai dengan  pekerjaan  yang  

diembannya.  Dewasa  ini  kita  sering  dituntut  untuk mampu  memberi  jawaban  

dalam  response  time yang  pendek  dan  sering  kali suatu tantangan memerlukan 

beberapa jawaban sekaligus. 

Dewasa  ini  profesi  pendidik  menduduki  posisi  penting,  karena 

mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang  handal.  Oleh sebab  itu,pendidik 

memperoleh premis-premis baru agar dapat berfungsi seperti yang diharapkan, 

yaitu: 

1)  Pendidik  sebagai  agen  perubahan.  Dalam  era  transformasi  yang  

begitucepat, sosok pendidik dapat berfungsi secara efektif sebagai 

penggerak dan pelaku perubahan. 

2)  Pendidik sebagai pengembang sikap toleransi dan saling pengertian. Di  

dalam  era  global  diperlukan  saling  pengertian  dan  toleransi  antar  

seluruh umat manusia melalui proses pendidikan.  

3)  Pendidik sebagai pendidik profesional. Dalam era global peran sekolah 

semakin dituntut untuk berperan sebagai pusat pengalaman belajar.
1
 

 

Berkaitan dengan ini peran pendidik menjadi sangat penting, karena 

bertanggungjawab dalam mempersiapkan peserta didik agar memiliki daya saing 

yang tinggi di masa depan.Human  Development  Index  (HDI)  yang  dikeluarkan  

oleh  UNDP (United  Nations  Development  Programme)  melaporkan  bahwa  

pada  Tahun 2005,  Indonesia  menempati  urutan  110  dari  177  Negara,  pada  

Tahun  2006 mengalami  kemajuan  dengan  berada  diurutan  108  dan  pada  

Tahun  2009 Indonesia  berada  pada  posisi  111  dari  182  Negara  yang  diteliti.  

Rendahnya peringkat  daya  saing  Indonesia  di  pasar  global  juga digambarkan  

pada permasalahan  produktivitas  sektor  industri  dan   
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perdagangan.Dalam  hal  ini, ditengarai bahwa profesionalitas pendidik 

pada kompetensi pedagogik di Indonesia masih sangat rendah dan secara makro 

merupakan penyebab rendahnya mutu Pendidikan Nasional secara keseluruhan. 

Tujuh  indikator  yang  menunjukan  lemahnya  kinerja  pendidik  dalam 

melakasanakan tugas utamanya mengajar (teaching), yaitu : 

1.  Rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran.  

2.  Kurangnya kemahiran dalam mengelola kelas.  

3. Rendahnya kemampuan melakukan dan memanfaatkan penelitian 

tindakan kelas (classroom action research).  

4.  Rendahnya motivasi berprestasi  

5.  Kurang disiplin  

6.  Rendahnya komitmen profesi.  

7.  Rendahnya kemampuan manajemen waktu.
2
 

 

Melihat kenyataan itu,  maka  kompetensi  pedagogik  pendidik  perlu 

ditingkatkan melalui upaya peningkatan kualifikasi pendidikan sebagai dasar 

pembentukan kompetensi mereka, baik yang berkaitan dengan kompetensi 

akademik maupun kompetensi  profesional.  Dengan  demikian,  kualitas  kinerja  

dan  pencapaian target kualitas pembelajaran yang dihasilkan akan meningkat. 

Mutu  itu  dapat  dipilah  dalam  dua  indikator  utama,  yaitu  proses  dan hasil  

(output).  Hasil  yang  bermutu,  dalam  hal  ini  meningkatnya  mutu kompetensi  

pendidik  merupakan  produk  dari  pembinaan  dan pelaksanaan  tugas yang  

bermutu.  Kompetensi  pedagogik  pendidik  yang  bermutu  pada  prinsipnya 

harus  berporos  pada  peningkatan  potensi  siswa.  Oleh karena  itu,  mengukur 

kinerja  kompetensi  pedagogik  pendidik  dapat  menggunakan indikator  kinerja 

belajar siswa. Permasalahan  pendidik  di  Indonesia  seperti  dipaparkan  di  atas  
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langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kompetensi pedagogik  pendidik 

yang masih belum memadai, sehingga perlu disesuaikan komprehensif 

menyangkut semua aspek terkait, yaitu:  

1. Menguasai  karakteristik  peserta  didik  dari  aspek  fisik,  moral,  spiritual, 

sosial, kultural, emosional dan intelektual.  

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.  

3. Mengembangkan  kurikulum  yang  terkait  dengan  mata  pelajaran  yang  

diampu.  

4.  Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.  

5.  Memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  kepentingan 

pembelajaran.  

 6. Menfasilitasi  potensipeserta  didik  untukmengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki. 

7.  Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik.  

8.  Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.  

9. Memanfaatkan  hasil  penilaian  dan  evaluasi  untuk  kepentingan   

pembelajaran.  

    10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kulaitas pembelajaran.
3
 

 

Kepala sekolah adalah pimpinan pendidikan yang mempunyai peranan 

penting dalam mengembangkan lembaga pendidikan, yaitu sebagai pemegang 

kendali di lembaga pendidikan. Kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat 

besar dalam mengembangkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan. 

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kini juga 

mempengaruhi perkembangan masyarakatnya. Dunia pendidikan akhirnya terus 

berubah dan berkembang. Menghadapi kondisi yang seperti ini, kepala sekolah 

dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikannya agar kepercayaan 

masyarakat tidak memudar, dan menghasilkan output yang berkualitas sesuai 

dengan perkembangan zaman.  
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Oleh sebab itu, masalah pendidikan adalah merupakan masalah yang 

sangat penting dalam kehidupan. Bukan saja sangat penting, bahkan masalah 

pendidikan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan baik dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. “maju mundurnya suatu bangsa sebagian besar dituntut oleh maju 

mundurnya pendidikan di negara itu”.
4
 Mengingat sangat pentingnya pendidikan 

itu bagi kehidupan bangsa dan negara, hampir seluruh negara di dunia ini 

menangani secara langsung masalah-masalah yang berhubungan dengan 

pendidikan. “dalam hal ini masing-masing negara itu menentukan sendiri dasar 

dan tujuan pendidikan di negara itu”.
5
 

Adapun tujuan pendidikan yang ada di Indonesia adalah sesuai dengan UU 

RI No. 20 tahun 2003 Bab II, pasal 3 yaitu: 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
6
 

Menyikapi tujuan pendidikan yang begitu kompleks, pelaksanaan 

pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang serius, mengingat pendidikan disini 

merupakan peranan penting dalam kelangsungan hidup bernegara. Berbicara 

masalah pendidikan yang sukses atau berhasil, hal itu tidak lepas dari kualitas 

guru itu sendiri, sebab kualitas guru merupakan indikator keberhasilan pendidikan 

dan pengajaran. dilihat dari sisi aktualisasi, pendidikan merupakan proses 
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interaksi antara guru (pendidik) dengan peserta didik (siswa) untuk mencapai 

tujuan-tujuan pendidikan yang ditentukan.
7
 

Oleh karena di sebuah sekolah pimpinan tertinggi adalah Kepala sekolah 

maka seorang Kepala sekolah memiliki tanggungjawab yang tidak ringan terhadap 

warga sekolah, baik itu terhadap guru, staf, maupun anak didik atau siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Di antara tanggungjawab yang banyak dan 

tidak ringan itu, salah satunya adalah perannya dalam  meningkatkan atau 

mengembangkan kompetensi guru dan stafnya dalam melaksanakan kegiatan 

belajar-mengajar di kelas agar kualitas pendidikan semakin membaik. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pada setiap lembaga pendidikan harus 

dapat memikirkan hubungan pendidikan dengan pembangunan serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berubah sehingga 

perluh ada upaya atau strategi yang dijalankan Kepala Sekolah dalam 

mengembangkan Kemampuan karyawannya. Jika pada kenyataannya tenaga 

pendidik tidak mampu menyesuaikan tuntutan perubahan pembangunan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan pembelajaran maka Kepala 

sekolah harus memiliki satrategi khusus guna menyikapi hal tersebut. Strategi 

tersebut bisa berupa dorongan agar setiap tenaga pendidik mampu untuk 

meningkatkan kualitas keilmuannya.  

Mengingat pendidik sebagai ujung tombak yang tidak terlepas dari 

kekurangan dan kelebihannya, Kepala sekolah sebagai leader, manajer, dan 

motivator dalam sebuah lembaga pendidikan bertanggungjawab dalam membina 
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bawahannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi 

yang telah ditetapkan. Terutama dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik 

guna mencapai suatu tujuan yang telah dicita-citakan. 

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan peneliti di 

lokasi penelitian dalam hal ini di SD Negeri 06 Ranomeeto Barat, diketahui 

bahwa pendidik atau guru yang berada dilingkungan belajar ingin sekali agar 

kemampuan mengajar mereka semakin membaik.
8
disisi lain diperoleh pula 

informasi bahwa Kepala Sekolah memiliki strategi dalam mengembangkan 

kompetensi para tenaga pendidiknya. Setelah Melihat kenyataan sekolah yang 

tergolong favorit, serta dipercaya dan informasi awal dari hasil obeservasi itulah, 

penulis tertarik untuk meneliti secara ilmiah “Strategi Kepala Sekolah dalam 

Mengembangkan Kompetensi Paedagogik guru di Sekolah Dasar Negeri 06 

Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini terfokus pada 

“Strategi Kepala Sekolah dalam mengembangkan Kompetensi Paedagogik guru 

di Sekolah Dasar Negeri 06 Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan” 
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C. Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang Strategi Kepala Sekolah dalam 

mengembangkan Kompetensi Paedagogik di Sekolah Dasar Negeri 06 Ranomeeto 

Barat Kab. Konawe Selatan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang 

menurut peneliti sangat penting untuk diketahui yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kompetensi gurudi Sekolah Dasar Negeri 06 Ranomeeto Barat 

Kab. Konawe Selatan? 

2. Bagaimana strategi kepala sekolah dalam mengembangkan Kompetensi 

Paedagogik guru di Sekolah Dasar Negeri 06 Ranomeeto Barat Kab. Konawe 

Selatan? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kompetensi pendidik di Sekolah Dasar Negeri 06 

Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan 

2. Untuk mendiskripsikan strategi kepala sekolah dalammengembangkan 

Kompetensi Paedagogik di Sekolah Dasar Negeri 06 Ranomeeto Barat 

Kab. Konawe Selatan 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti 

khususnya yang berkenaan masalah penelitian. 
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2. Bagi praktisi pendidikan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para 

pengelola lembaga pendidikan dalam mempertahankan ataupun 

memperbaiki strategi kepala sekolahnya. 

3. Bagi umum penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dan 

pengalaman dalam menyusun karya ilmiah dan sekaligus memberikan 

sumbangan pikiran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

F. Definisi Operasional 

Dalam rangka memberi kemudahan memahami judul dalam penelitian ini, 

maka peneliti menegaskan pengertian dari judul  ini  sebagai berikut: 

1. Strategi kepala sekolah yang penulis maksud adalah tindakan atau usaha 

kepala sekolah untuk mengembangkan Kompetensi pendidik menjadi lebih 

baik dengan cara melakukan perencaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara 

sistematik.  

2. Kompetensi paedagogik  guru yang penulis maksud adalah pengembangan 

kemampuan profesional guru ataukemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang dilakukan oleh guru. 

Sehingga secara operasional definisi dari judul strategi Kepala Sekolah 

dalam mengembangkan Kompetensi Paedagogik Guru di Sekolah Dasar Negeri 

006 Ranomeeto Barat adalah bagaimana upaya atau usaha yang dilakukan oleh 

Kepala Sekolah dalam mengembangkan kemampuan guru dalam mengelolah 

pembelajaran. Upaya yang dimaksud tentu dikaitkan dengan fungsi dan tugas 

yang melekat padanya sebagai bentuk tanggung jawab. 

 


