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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sekolah merupakan sebagai lembaga pendidikan dimana tempat 

berlangsungnya pendidikan seperti mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, 

menilai, dan mengevaluasi yang mana didalamnya terdapat unsur-unsur manajerial 

yang selalu merencanakan, mengelola, mengorganisir, dan mengawasi segala apa 

yang terjadi di lembaga tersebut. Agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan 

baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, semua komponen dalam lembaga 

pendidikan formal tentunya dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai pemegang 

pimpinan di lembaga tersebut, sehingga sudah sepatutnya peran-peran supervisi 

dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah. 

Oleh karena itu kepala sekolah mempunyai peranan penting serta konsekuensi 

yang harus dilaksanakan dalam memotivasi guru dalam merubah kinerjanya ke arah 

yang lebih baik. Maka dari itu, perlunya pengawasan kepala sekolah terhadap kinerja 

guru, Pengawasan adalah proses pemonitoran kegiatan organisasional untuk 

mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan yang diharapkan. 

Di samping itu pula, dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan, 

membantu mengontrol pengelolaan pendidikan, sedangkan pemerintah terkait 

berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan. 



11 
 

Dalam merealisasikan program yang digariskan dalam kebijakan yang telah 

ditentukan, guru tentunya memerlukan sumber daya yang memadai. Begitu juga, 

untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas atau menghasilkan output yang 

handal membutuhkan dukungan moril yang memadai. Jika hanya mengandalkan 

penyediaan dari pemeritah sangat tidak mungkin. Disinilah perlunya pengelola 

sekolah menggali sumber daya tenaga pengajar. Hal ini diungkapkan oleh Azhar 

Arsyad bahwa: 

“Pengembangan SDM dianggap sebagai suatu strategi yang vital bagi 

perkembangan suatu bangsa dan berkaitan dengan kebutuhan perkembangan 

dunia yang tidak hanya dibatasi untuk tujuan ekonomi saja tetapi segala aspek 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya yang memiliki perilaku 

manusia seperti yang diharapkan”.
1
 

Studi keberhasilan sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah orang 

yang menentukan fokus dan suasana sekolah. Oleh sebab itu, Wahjosumijo 

mengatakan pula bahwa:  

“keberhasilan sekolah, adalah sekolah yang memiliki pemimpin yang behasil 

(effective leaders). Dan pemimpin sekolah adalah mereka yang dilukiskan 

sebagai orang yang memiliki harapan tinggi terhadap staf dan para siswa, 

pemimpin sekolah adalah mereka yang banyak mengetahui tentang tugas-tugas 

mereka, dan yang menentukan suasana untuk sekolah mereka”.2 

 

Tentunya, untuk dapat mencapai tantangan tersebut, kepala sekolah sebagai 

pemimpin pendidikan dalam lembaga sekolah hendaknya berusaha semaksimal 

mungkin untuk memberikan kinerja yang baik sesuai dengan tujuan yang ingin 

                                                           
1
 Azhar Arsyad, Manajemen, Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif, Cet. I, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 55. 
2
 Wahjosumijo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya), 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 4 
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dicapai, dengan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis terhadap guru-guru dan staf kependidikan serta 

siswa-siswi dalam lembaga sekolah tersebut. 

Begitupun halnya bagi guru-guru dalam menjalankan tugasnya membutuhkan 

bantuan orang lain dalam hal memecahkan masalah-masalah yang dihadapi untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan. Guru mengharapkan apa dan bagaimana memberi 

pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat yang sedang 

berkembang. Tentunya, orang yang berfungsi membantu guru dalam hal ini adalah 

kepala sekolah yang setiap hari langsung berhadapan dengan guru. Program 

pendidikan yang telah direncanakan akan terlaksana dengan baik apabila kepala 

sekolah sebagai supervisor memiliki keterampilan dan cara kerja yang efisien dalam 

bekerjasama dengan guru dan petugas pendidikan lainnya. 

Berkaitan dengan perkembangan lingkungan dimana pendidikan itu berada, 

maka mutu pendidikan diorientasikan pada pembekalan peserta didik untuk 

bisa/mampu berubah setiap saat, menyesuaikan dengan perkembangan 

lingkungannya. Mutu dalam kondisi ini yang paling utama adalah membekali peserta 

didik menjadi orang yang senantiasa mampu belajar terus menerus, dimana guru 

memegang peranan penting dan utama baik secara kualitas pribadi dan profesional 

dalam upaya peningkatan pendidikan. Peran pendidik yang profesional diperlukan 

sekali untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, sesuai dengan UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa jabatan guru sebagai pendidik 
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merupakan jabatan profesional. Untuk mampu bersaing di forum nasional maupun 

internasional, profesionalisme guru dituntut untuk terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mendidik maka 

diperlukan keterampilan khusus bagi guru untuk dapat menyampaikan materi 

pelajaran atau membimbing siswa. 

Berdasarkan observasi awal dilokasi penelitian, peneliti mendapatkan 

informasi yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program sekolah di SDN 1 Tirta 

Martani Jaya belum mencapai hasil yang maksimal sesuai tujuan pendidikan. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: faktor Kepala Sekolah, guru-guru, staf, 

dan siswa/siswi serta keadaan lingkungannya.  

“Secara faktual dapat dilihat dari kondisi pengawasan Kepala Sekolah terhadap 

kinerja guru yang belum terlaksana dengan baik yaitu, kepala sekolah belum 

rutin mengadakan diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individual, 

dan simulasi pembelajaran”.3 

 

Dalam hal ini, tentunya guru maupun kepala sekolah berperan aktif untuk 

membantu dan bekerjasama melaksanakan tugas dengan profesional dalam hal ini, 

kepala sekolah harus melakukan berbagai usaha untuk melaksanakan pengawasan 

yang baik terhadap kinerja guru namun, karena adanya berbagai kendala dan 

tantangan yang dihadapi oleh guru sendiri dan tentunya juga kepala sekolah tetapi 

bukan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Misalnya pengawasan 

kepala sekolah dalam hal kedisiplinan guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya 

harus disiplin waktu yaitu, datang tepat waktu 30 menit sebelum masuk jam 

                                                           
3
 Observasi, (Tirta Martani Jaya: Matabura, 2015) 
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pelajaran, tepat waktu masuk jam mengajar 07.30, serta tepat waktu keluar mengajar 

pada jam pelajaran selesai dan harus disiplin administrasi yaitu, mengajar harus selalu 

menggunakan Silabus/RPP, menggunakan metode mengajar harus disesuaikan 

dengan kondisi.  

Apabila kepala sekolah sebagai pengawas terhadap kinerja guru disiplin 

dalam melaksanakan tugasnya dengan baik maka akan menghasilkan kinerja yang 

baik pula seperti, keberhasilan mengajar dapat dicapai, yaitu dilihat dari nilai 

siswa/siswi meningkat dari sebelumnya yang di ukur melalui nilai rapor para siswa, 

serta memiliki kompetensi akademik yang dapat mengembangkan lembaga 

pendidikan tersebut yaitu, lebih terampil dalam mengajar dan dapat bekerjasama 

dengan kepala sekolah dalam mencapai tujuan.  

Maka dari itu, pengawasan kepala sekolah harus dilaksanakan dengan baik, 

kepala sekolah harus memberikan contoh dan teladan terlebih dahulu untuk 

mlaksanakan semua itu, dengan berbagai teladan yang baik maka akan menjadi 

motivasi bagi para guru khusunya. Karena apabila kepala sekolah tidak 

memperhatikan hal tersebut maka dapat mempengaruhi dan menghambat proses 

belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sehingga profesionalisme gurupun sangat 

diperlukan nah dengan ini, maka perlunya pengawasan kepala sekolah yang baik 

terhadap kinerja guru, tegas, konsisten, serta terarah untuk mengatasi semua 

permasalahan yang ada dan untuk menciptakan lembaga sekolah yang sesuai dengan 

mutu pendidikan maka, disiplin kepala sekolah sangat diperlukan dalam memotivasi 

guru untuk meningkatkan kinerjanya dengan profesional dalam berbagai hal, sebagai 
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teladan bagi siswa/siswi maka seharusnya guru selalu mencerminkan kedisiplinannya 

dengan datang tepat waktu dan mengajar dengan profesional. Maka dari itu, perlunya 

pengawasan yang baik dan terorganisir untuk bisa menciptakan lembaga yang 

kempetitif dan profesional dan menjadi lembaga rujukan masyarakat untuk 

menyambung pendidikan anak-anak mereka sehingga dibutuhkan upaya dan kerja 

keras dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik guna mengungkap masalah 

tersebut dan sekaligus memberikan solusi atas permasalahan yang ada, penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah 

Terhadap Kinerja Guru di SDN 1 Tirta Martani Jaya Kecamatan. Amonggedo 

Kabupaten. Konawe”. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

a. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka, dapat dikemukakan batasan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengawasan kepala sekolah di SDN 1 Tirta Martani Jaya Kecamatan 

Amonggedo Kabupaten Konawe. 

2. Kinerja guru di SDN 1 Tirta Martani Jaya Kecamatan Amonggedo Kabupaten 

Konawe. 
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b. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan  diatas dapat 

dirumuskan permasalahan yang lebih spesifik, maka masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengawasan kepala sekolah di SDN 1 Tirta Martani Jaya Kecamatan 

Amonggedo Kabupaten Konawe ? 

2. Bagaimana kinerja guru di SDN 1 Tirta Martani Jaya Kecamatan Amonggedo 

Kabupaten Konawe.? 

3. Apakah pengawasan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru di SDN 1 

Tirta Martani Jaya Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe.? 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa dalam penelitian ini adalah 

“Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru di SDN 1 Tirta Martani Jaya Kecamatan Amonggedo Kabupaten 

Konawe”. 

 

D. Defenisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dan salah interpretasi terhadap istilah yang 

digunakan dalam proposal ini, maka penulis  dapat memberikan definisi terhadap 

kalimat yang dapat menimbulkan interpretatif ganda. Adapun yang hal dimaksud 

adalah sebagai berikut: 
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1. Pengawasan kepala sekolah adalah merupakan usaha perencanaan kerja terhadap 

pelaksanaan tugas-tugas guru baik secara individual maupun secara kelompok 

dalam usaha memperbaiki hasil kerja pelaksanaan pengajaran di sekolah dengan 

indikator yaitu perencanaan, mengarahkan, memantau, mengevaluasi, dan 

melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas-tugas guru. 

2. Kinerja guru adalah kemampuan serta keberhasilan yang dicapai guru dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawabnya dengan indikator yaitu, suatu 

unjuk kerja yang dilakukan oleh guru mulai dari perencanaan, persiapan 

mengajar, penguasaan materi, penguasaan strategi dan metode mengajar, 

kemampuan pengelolaan kelas, pemberian tugas-tugas kepada siswa, serta 

melakukan penilaian dan evaluasi. 

3. SDN Tirta Martani Jaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu 

Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kecamatan Amonggedo Kabupaten 

Konawe. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Dalam upaya pencapaian target penilitian, penulis menetapkan tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengawasan kepala sekolahdi SDN Tirta Martani Jaya 

Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe. 
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b. Untuk mengetahui Kinerja guru di SDN 1 Tirta Martani Jaya Kecamatan 

Amonggedo Kabupaten Konawe. 

c. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dalam penerapan pengawasan 

kepala sekolah terhadap kinerja guru di SDN 1 Tirta Martani Jaya Kecamatan 

Amonggedo Kabupaten Konawe. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Adapun  kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah : 

1) Sebagai bahan masukan bagi para kepala sekolah tentang pengawasan kepala 

sekolah dan pengaruhnya terhadap kinerja guru. 

2) Sebagai bahan perbandingan tingkat keberhasilan pengawasan sekolah yang 

menerapkan manajemen secara baik dan yang tidak menggunakan manajemen 

secara baik sebagai suatu sistem manajemen yang utuh. 

3) Memberikan wawasan dan meningkatkan keaktifan peneliti di dalam melatih 

pola berfikir secara ilmiah, sehingga dapat mendukung profesinya di masa yang 

akan datang. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Sedangkan kegunaan penelitian ini secara praktis adalah : 

1) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori 

berkaitan dengan obyek pembahasan dan penelitian yang relevan. 
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2) Sebagai bahan kajian ulang yang lebih mendalam yang terkait dengan fokus 

penelitian. 

3) Sebagai bahan tambahan khazanah ilmu pengetahuan perpustakaan IAIN 

Kendari yang bisa di manfaatkan untuk berbagai pihak dan khususnya para 

mahasiswa yang menyusun proposal maupun skripsi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakekat Pengawasan Kepala Sekolah 

1. Defenisi Kepala Sekolah 

 

Dalam perjalanan sejarah manusia, pemimpin hampir selalu menjadi fokus 

dari semua gerakan, aktivitas, usaha dan perubahan menuju pada kemajuan (progres) 

di dalam kelompok atau organisasi. Dalam hal ini, dimana ada sekelompok manusia, 

jama’ah atau ummat yang hidup bermasyarakat tentulah diperlukan adanya suatu 

bentuk kepemimpinan dan kepengurusan yang berfungsi mengurus dan mengatur 

kehidupan dan hubungan antar manusia. 

Kepala sekolah terdiri dari dua kata kepala dan sekolah, kepala dapat berarti 

ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau se buah lembaga. Sedangkan 

sekolah adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberikan 

pelajaran4. Sedangkan Dr. Sudarwan Danim mengatakan bahwa kepala sekolah 

adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah5. 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling 

berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana dikemukakan dalam 

pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa :  

“kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan, administrasi pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga 

                                                           
4
 Wahjo Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 

2001, h. 83-84 
5
 Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia), 2002, h. 145 


