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BAB  1 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
 Banyak faktor penentu keberhasilan peningkatan 
kualitas pendidikan  pada pendidikan anak TK 

(PAUD), disekolah terdapat dua faktor yang paling 
berperan dan sangat menentukan kualitas 

pendidikan, yakni kepala sekolah dan guru. Dalam 
perspektif globalisasi,otonomi daerah dan 
desentralisasi pendidikan kepala sekolah merupakan 

figure sentral yang harus menjadi teladan bagi para 
tenaga kependidikan di sekolah (Mulyasa, 2009). Hal 

ini tidaklah mengherankan karena kepala sekolah 
adalah pemimipin dan pengatur guru sebagai “garba 
depan” dunia pendidikan, yang selalu berhubungan 

dengan peserta didik. 
 Untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan 
kepala sekolah yang sesuai dengan Tupoksinya, 

maka kepala sekolah mempunyai fungsi strategis 
dalam mendorong dan mengembangkan semangat 

kerja guru-guru terhadap perkembangan pendidikan. 
Peningkatan Profesional guru juga banyak 
ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan 

Pengawas terhadap Kepala Sekolah. Oleh karena itu, 
pengawas dituntut untuk terus menerus melakukan 

penyusunan program pembinaan agar Kepala 
Sekolah dapat meningkatkan kompetensinya dalam 
melaksanakan tugas mengelola sekolah serta guru-

guru dalam proses belajar-mengajar. Pembinaan 
Pengawas terhadap Kepala Sekolah bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan profesional yang meliputi 

program supervisi akademik dalam rangka 
peningkatan profesionalisme kepala sekolah/guru, 

dimana pelaksanaan supervisi akademik terhadap 
guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik 
supervisi yang tepat dan menindak lanjuti hasil 
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supervisi tersebut. Pandangan ini dikuatkan dengan 
pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1990 bahwa : “Kepala Sekolah bertanggung 

jawab atas penyelenggara kegiatan pendidikan, 
administrasi sekolah, pembinaan tenaga 
kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta 

pemeliharaan sarana dan prasarana. 
 Berkenaan dengan pasal 12 ayat (1), khususnya 

tentang pembinaan tenaga kependidikan, ternyata 
(Mulyasa 2009)  mempunyai pendapat yang 
mengatakan bahwa program pembinaan yang 

dilakukan Pengawas harus berencana, teratur, 
kontinu dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pembinaan yang mengarah pada pengembangan 
profesional dimana Kepala Sekolah membantu guru 
mengembangkan ketrampilan mengajarnya dan 

menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik 
tertentu. Dikarenakan Kepala Sekolah sebagai 
pembina di lingkungan sekolah merupakan orang 

terdekat dengan guru. Hal ini tentunya dapat 
mengetahui perbedaan kemampuan tiap guru 

dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-
masing. Dari pendapat (Mulyasa 2009) bisa diambil 
dikesimpulan bahwa pengawas harus mampu 

menyusun program pembinaan dengan kompetensi 
supervisinya untuk meningkatkan kompetensi  

Kepala sekolah dengan program pembinaan yang 
jelas dan terukur, sehingga para kepala Sekolah 
tersebut dapat meningkatkan kinerja dan 

kompetensinya. 
 Dalam harian surat kabar kompas menyebutkan 
berbagai upaya peningkatan kualitas Kepala 

Sekolah/guru telah dilakukan. Seperti peningkatan 
kemampuan/penguasaan tentang berbagai macam 

strategi ataupun metode pembelajaran melalui 
berbagai kegiatan (workshop, diklat,dsb), dan tidak 
kalah menariknya adalah peningkatan kualitas 

Kepala Sekolah/guru melalui program sertifikasi 
guru. Namun program sertifikasi tersebut yang 
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sejatinya adalah untuk meningkatkan kompetensi 
Kepala Sekolah/guru ternyata tidak sesuai dengan 
yang diharapkan, Kepala Sekolah/guru yang telah 

lolos sertifikasi ternyata tidak menunjukkan 
kompetensi yang signifikan. Menurut Prof. 
Dr.Baedhowi, bahwa motifasi para Kepala 

Sekolah/guru mengikuti sertifikasi umumnya terkait 
aspek finansial, yaitu segera mendapat tunjangan 

profesi, dan dalam publikasinya dikatakan bahwa 
faktor pembinaan kepala sekolah perlu diperkuat 
sehingga para guru tidak hanya menginginkan 

kebutuhan finansial (tunjangan sertifikasi) tetapi 
harus mempertimbangkan tentang kinerja para 

gurunya, sehingga diharapkan terjadi sinergi dalam 
meningkatkan kinerja guru (Kompas, 14 November 
2012). 

 Dengan kata lain Prof. Dr.Baedhowi 
mengingatkan perlu mempertimbangkan hak dan 
kewajiban para guru dan kepala sekolah yang telah 

mendapatkan sertifikasi. Artinya guru dan kepala 
sekolah jangan hanya menuntut haknya yaitu 

mendapatkan tunjangan sertifikasi, tetapi harus 
mempertimbangkan kewajibanya, yaitu peningkatan 
kinerja. Oleh karena itu kedua faktor yaitu hak dan 

kewajiban guru maupun kepala sekolah dalam 
memperoleh sertifikasi harus seimbang. Untuk para 

guru dan kepala sekolah yang belum mendapatkan 
sertifikasi ternyata ada masalah yang 
memprihatinkan yang disampaikan oleh ketua PGRI 

Sulistyo Kudus, yaitu penilaian kegagalan 
pelaksanaan hari pertama uji kompetensi guru dan 
kepala sekolah secara online  di Kudus dikarenakan 

kurangnya pembinaan oleh pemerintah. Anggaran 
yang seharusnya digunakan untuk uji kometensi 

online, ada baiknya digunakan untuk memperkuat 
pembinaan kepala sekolah dan guru. Sulistyo 
menegaskan, guru dan kepala sekolah senior lemah 

dalam sektor teori bukan karena mereka tidak mau 
belajar. Tetapi kesempatan pembinaan atau belajar 
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selama ini tidak ada. Selain itu guru-guru senior  
yang lemah soal kajian teori pendidikan ini muncul 
karena  sistem perkuliahan takkala itu berbeda 

dengan saat ini. Pelaksanaan UKG sudah masuk 
separuh jalan, Sulistyo berharap Kemendikbud 
segera menemukan Formulasi pembinaan baru yang 

efektif. Yaitu salah satunya dengan menguatkan 
bimbingan teoritis terhadap kepala sekolah yang 

pada gilirannya mampu membimbing guru dan 
kepala sekolah supaya lebih meningkatkan 
kompetensinya (Febrialdi,2010). 

 Dari kedua permasalahan yang diberitahukan 
oleh Prof. Dr.Baedhowi dan Febrialdi menunjukan 

bahwa ternyata ada masalah berkaitan dengan  
kurangnya keterlibatan Kepala sekolah dalam 
penyusunan program pembinaan terhadap kepala 

sekolah dan guru, terhadap kompetensi supervisinya. 
Dengan kata lain kompetensi supervisi kepala 
sekolah masih dipertanyakan.     

 Hal ini menggambarkan buruknya kemampuan 
kompetensi kepala Sekolah/guru di karenakan tidak 

adanya keterlibatan dalam penyusunan program 
pembinaan secara langsung. Hal ini tentunya 
berpengaruh pada kemajuan pendidikan anak didik. 

Pendapat ini dikuatkan oleh kepala UPTD TK 
Kecamatan Grabag tentang ketidak terlibatan kepala 

Sekolah dengan penyusunan program pengawas 
dalam supervisi untuk meningkatkan kompetensi 
kepala sekolah, baik yang sudah sertifikasi maupun 

yang belum sertifikasi.Kondisi dilapangan khususnya 
di Grabag, salah satu Kecamatan yang ada di 
Kabupaten Magelang, terdiri dari 32 sekolah TK 

(Taman Kanak-kanak) dengan 32 Kepala Sekolah 
yang beragam kemampuannya. Kepala Sekolah TK 

terbagi dalam 2 bagian, yaitu yang sudah 
tersertifikasi 12 orang (PNS) dan yang belum 
tersertifikasi 20 orang (2 orang PNS 18 orang GTY). 

Sebagian besar kepala sekolah di Grabag adalah 
kepala sekolah senior dan masalahnya juga sama 
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yaitu  kurang adanya keterlibatannya dalam 
penyusunan program pembinaan supervisi pengawas 
terhadap kompetensi kepala sekolah secara 

langsung, sehingga kepala sekolah kurang 
memahami tentang tugasnya secara administrasi. 
Hal ini disebabkan beberapa alasan antara lain 

karena dalam  penyusunan program tidak ada 
undangan, ataupun menganggap hal tersebut tidak 

berkaitan dengan hasil supervisi yang akan di 
peroleh dari pembinaan pengawas, kurangnya atau 
tidak adanya dokumen administrasi akademik yang 

dibuat sehingga disaat pengawas mensupervisi akan 
menemukan banyak kekurangan data, hal tersebut 

yang menjadikan kepala sekolah kurang profesional. 
Rendahnya mental Kepala Sekolah yang ditandai 
dengan  kurangnya motivasi dan semangat serta 

kurangnya disiplin  dalam melakukan tugas, dan 
seringnya datang terlambat, serta banyak faktor 
penghambat lainnya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan yang  mengimplikasikan rendahnya 
produktifitas kerja kepala sekolah yang berimplikasi 

juga pada mutu (input, proses dan output). 
Permasalah kependidikan berkenaan dengan kepala 
sekolah yang terjadi di Kecamatan Grabag  

kabupaten Magelang, sebagian besar berkaitan 
dengan kurangnya keterlibatan kepala sekolah 

terhadap penyusunan program   kompetensi 
supervisi pengawas terhadap  kepala sekolah.  
 Resmiati (1998), mengadakan penelitian tentang 

pembinaan Pengawas terhadap Kepala Sekolah 
dilihat dari kualitas kinerja kepala  sekolah/guru 
Sekolah Menengah Pertama di kota Bandung. Hasil 

penelitian terungkap bahwa kompetensi Pengawas 
Sekolah Negeri dalam melaksanakan supervisi 

terhadap kepala sekolah/guru masih sangat rendah. 
Pengawas belum memiliki kemampuan supervisi 
yang optimal disamping kemampuan manajerialnya 

masih lemah. Aminudin (2008), dalam penelitiannya 
mengenai kemampuan pembinaan supervisi  
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Pengawas terhadap Kepala Sekolah dalam 
melaksanakan tugasnya, kepala sekolah/guru di 
kota Bandung menunjukan bahwa pembinaan yang 

dilakukan oleh pengawas belum efektif karena masih 
banyak dijumpai kepala sekolah/guru dalam 
melaksanakan tugasnya belum memenuhi tuntutan 

profesional. Di sisi sebaliknya. Dari Penelitian 
Khodijah (2007) menyebutkan bahwa Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi 
Kepala Sekolah pasca sertifikasi, baik secara 
keseluruhan,.maupun.dilihat.dari.aspek.perencana 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian 
pembelajaran, dan pengembangan profesi, semuanya 

menunjukkan kinerja yang masih di bawah standar . 
Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak  terdapat 
perbedaan kompetensi, antara kepala sekolah yang 

lulus sertifikasi, dan yang belum sertifikasi.  Tugas 
pokok dan fungsi pengawas sekolah adalah 
melaksanakan penilaian dan pembinaan, penilaian 

dan pembinaan dilakukan terhadap bidang teknik 
pembelajaran dan teknik administrasi. Dalam 

melakukan pembinaan pengawas. Sekolah 
melaksanakannya dengan memberi arahan, 
bimbingan, contoh dan saran.  Implementasi dari 

supervisi satuan pendidikan (sekolah) adalah 
melakukan penilaian dan pembinaan, mutu 

pendidikan dalam konteks ini adalah mutu proses 
dan mutu hasil yang mengacu kepada standar 
nasional pendidikan (PP 19/2005). 

 Hal ini berarti ada gap yang besar yaitu harapan 
PP 19/2005 yaitu  diharapkan bahwa pengawas 

mempunyai peran penting dalam meningkatkan 
kompetensi kepala sekolah dan mutu sekolah, yaitu 
dengan  menggunakan tupoksinya yang terukur dan 

hal ini dikuatkan dengan penelitian Nurdin (1994) 
yang mengatakan bahwa profesional dosen yunior 
dalam melaksanakan tugas mengajar sebenarnya 

telah memadai. Bertolak belakang dari hal tersebut 
ternyata penelitian Khodijah (2007), Aminudin 
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(2008), Resmiaty (1998) yang menceritakan bahwa 
pengawas di lapangan tidak mampu meningkatkan 
kompetensi kepala sekolah, guru dan sekolahnya. 

 
 
1.2  Rumusan Masalah 

 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang muncul berkaitan 
dengan topik penelitian yaitu : 
1. Adakah hubungan yang positif signifikan antara 

penyusunan program Pengawas dengan 
peningkatkan kompetensi kepala Taman Kanak-

kanak. Kecamatan Grabag Kabupaten  Magelang. 
2. Adakah  hubungan yang positif signifikan antara  

supervisi dengan peningkatan kompetensi  kepala  

Taman Kanak-kanak. Kecamatan Grabag 
Kabupaten  Magelang. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 
 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  
1. Mengetahui hubungan positif signifikan antara 

penyusunan program pengawas dengan  

peningkatan kompetensi kepala Taman Kanak-
kanak. Kecamatan Grabag Kabupaten  Magelang. 

2. Mengetahui hubungan positif signifikan antara 
supervisi dengan peningkatan kompetensi kepala 
Taman Kanak-kanak. Kecamatan Grabag 

Kabupaten  Magelang. 
 

1.4  Manfaat Penelitian 

 
 Dalam melakukan penelitian tentu ada maksud 

maksud tertentu, demikian pula dengan penelitian 
ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 
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1.4.1 Secara Teoritis 
 

2. Untuk melatih agar mampu berfikir secara 

ilmiah dalam menganalisis suatu masalah 
dengan dasar mengolah data yang diperoleh 

3. Dengan melakukan penelitian, penulis dapat 

memperdalam dan menerapkan teori tentang 
penyusunan program pengawas, supervisi  

untuk meningkatkan kompetensi kepala 
Taman Kanakkanak dalam melaksanakan 
tugasnya di sekolah. 

 
1.4.2 Secara Praktis 

 
1. Bagi pengawas, penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan dan pemahaman 

tentang pentingnya keterlibatan  penyusunan  
program   pengawas bagi  Kepala Sekolah  
untuk meningkatkan kompetensinya. 

2. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat 
meningkatkan kompetensi kepala sekolah 

sehingga dapat meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia di sekolah tersebut, 
yang pada gilirannya meningkatkan mutu dan 

kualitas sekolah tersebut. 
 

1.5  Sistematika Penulisan 
 

  Tesis ini tertuang dalam 5 (lima) bab sebagai 

berikut : 
 
Bab I  meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitin, manfaat
 penelitian dan sistematika penulisan. 

 
Bab II  dalam bab ini tertuang kajian teori yang 

 meliputi penyusunan program pengawas, 

 supervisi, dan peningkatan kompetensi 
Kepala  sekolah. 
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Bab III  dalam bab ini memuat metodologi 
penelitian yang meliputi jenis penelitian, 
populasi dan sampel penelitian, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, alat 
ukur penelitian serta teknik analisa data 

 

Bab IV  gambaran subyek penelitian, validitas item, 
reliabilitas instrumen dan normalitas data, 

uji asumsi klasik, analisis deskripsi, 
analisis inferensial dan pembahasan 

 

Bab V Kesimpulan dan saran 
 


