
OAU I. 

A. Latar Belakang Masalat"! 

1\:ngdahuan sangat dihutuhkan olch manusra untuk menp,atasi kchuluhan 

kelangsungan hidup dan masa depannya, sehingga ia hurus berpikir H~ntang hal-hal 

yang baru dengan menjelajahi hcrbagai aspek lingkungan yang mampu untuk 

memberikan manfaat dalam kl:hidupannya. Caranya dcngan mengclola berbnga1 

sumba baik itu daya alamnya maupun daya rnanusiannya 

Dcrnikian juga dalam konteks pendidikan, idcalnya seorang gun1 yang ingin 

memiliki kinerja yang baik harus memiliki pengctahuan tentang dunia kepcndidikan, 

tcrmasuk hal-hal y;1ng hcrkaitan dengan sistcm pcngclolm111 pcndidikan tL:rschut , haik 

sarana dan prasarananya m~upun subjek dan objek uidiknya. Konc.Jisi di alas 

mcrupakan bagian dari pengetahuan manajemen 

P~::ngetahuan tentang manajemen dalam dunia pendidikan mcnjadi satu sistcm 

yang sangat pcnting, karcna kesuksesan dan kebcrhasihln lcmbaga pendiuikan sangat 

ditcntukan oleh Pengetahuan manaje;nen guru sebagai kiat dalam 

mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya. Bagaimana jika guru tidak 

memiliki kcmampuan pe,ngetahuan tentang manajcmen; tentu saja cara kcrjanya tidak 

al-.t~n sish:m;ltis. 1-.arcna ia tidak dtlpal nH.:IakuLul pcn~111:anaan yang l1pt1111al dal;1n1 

menycsuiakan dengan tujuan yang akan dicapai. Apalagi jika guru itu sendiri tidak 

mampu untuk mencntukan tujwin instruksionalnya yang mcrupakan pcnJ.aharan dari 

l
l MIUK PERPUST.AKAAN I 

UNIMED 1 - · .. ....._,.._- ... .--·---



tujuan mstitusionalnya. Sementara dalam bidang manajcmcn, mcrumuskan tujuan 

merupakan kegiatan yang paling utama, karena dcngan rumusan tuj uan i tu, guru 

dapat menentukan langkah-langk.~h kcrja apa yang dapat mencapai tujuan terscbut. 

( iuru sningkali tn cngalarni pcnn~;salahan t~n\ang mana.icmcn.(.\"tiJ(/rum 

t.:ucher) hal ini disebabkan guru i,tu sendiri yang mempunyai asums1 bahwa dirinya 

sudah tahu, akhimya menimbulkan kclemahan motivasi untuk nlempelajari tanda

tanda zaman pendidikan yang menyebabkan stagnasi pengctahuan guru, baik itu 

tentang pengetahdan tentang pendidikan ataupun pcngctahuan tentang mana.icmcn 

pendidikannya. GJru tidak ingin belajar, karena merasa diri st::rba tahu dari ·muridnya. 

indikasi ini terlihat dari kurangnya kreativitas guru dalam mcngembangkan matcn 

pelajaran dan mcmanfaatkan lingkungan scbagai surnber hclajar. Bahkan sccara 

psikologis, guru scringkali Cln\1sional kctika murid bcrtanya tcntang hal-ha l yang sui It 

untuk memberikan jawaban. Hal ini di atasl oleh guru dengan scderhana cukup 

rnemerinlahkan baca buku tanpa ketcrangan yang jelas, schingga membuat murid 

mengalami kcsulitan dalam menemukan jawaban dari pertanyaannya. Kondisi ini 

sesungguhnya mematikan kreativitas murid. Persoalannya apak.ah yang menycbabbn 

kondisi ini tcrjadi ? tidak lain adalah pengetahuan guru yang tidak luas. ( wawasan 

pengetahuan guru yang sempit). 

Scorang guru sangat nv~miliki penman yung cukup hcsar dalam rroscs 

instruksionalnya. U uru merupakan salah satu yang t-.:rpentmg dal<·tm pros<:s 

pendidikan dan instruksional. Perlu ditegaskan bahwa sangat baiknya kurikulum dan 

fasi!itas, tanpa umur pendukung guru yang baik dan profesional. semua itu akan 
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kurang maknanya dalam lingkungan pendidikan, sebab bagaimana pendldikan dan 

pengajaran akan dapat berjalan aengan baik dan sukses dnlam kegiatan pendidikan. 

manakala pengetahuan guru tentang manajemen pendidikan kurang profesional. 

Marnpunyn guru dalam mcwujudkan potcnsi kn.:ativitas dun p<.:manfi.wtan 

lingkungan sebagai sumbcr belajar , karena pcngetahuannya tcntang manajerncn 

pendidikan yang baik. Artinya secara teori guru mcmiliki pcngetahuan tcntang 

pendidikan, baik psikologi pcndidikan maupun · metodologi pcndidikan dan la1 n 

sebagatnya. Secara praktis guru mampu mengimplementasikan kerangka teorctisnya 

dalam pcngelolaan pendidikan. 

lronisnya, pengetahuan pendidikan sebatas rutinitas tanpa pengembangan dan 

implcmenla~i yang nyata dengtm kontek ideal pendidikan. Kondisi ini sangat fatal 

bagi dunia pendidikan, karena tujuan pcndidikan tidak akan atitu hclum pcrnah 

tcrcapai secara opiimal1 tujuan pendidikan hanya sebatas menara gading. indah tanrn 

real ita. 

Adanya permasalahan pengctahuan guru tcntang manajemen di atas. sccara 

tidak langsung bcrpengaruh ~erhadap kinerja guru dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya. Padahal jika dikaitkan dengan pengetahuan manaJemen. salah 

satu faktor penting untuk mencapai tujuan pendidikan adalah tcrcapainya kine~ia guru 

:rang optimal. 

Scringka l1 p..;ngdahuan snaltaJcmcn yang dimiliki guru kurang tcrrea lisasi 

secara optimal atau memang kurangnya pengetahuan guru tentang mana.Jcmen 

pendidikan, karena realitanya tidak selalu pengctahuan manajcmen itu dapat 

3 



mewujudkan kinerja gu~u yang' optimal. Namun demikian, untuk mencapai kine~ja 

guru yang optimal, banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya pdaksanaan 

supervisi kepala sekolah. 

Pclaksanaaan supcrvisi ya~g dilakukan kcpa!a sekolah mcmpunya1 pcranan 

penting dalam pencapaian tujua!1, karcna dcngan adanya supcrvisi mcmbuat guru 

akan lebih tampil dengan kinerj•a yang lebih baik, ia mendapat perhatian dan 

pcnghargaan yang cukwp haik dari kcpala sckolah. Kcadaan im akan Ja lat 

menciptakan iklim ke[ja yang harmonis, kondusip dan kckeluargaan. Supcrv1 si 

' 
seperti ini lah yang diharapkan dapat tcnvujud dalam lcmbaga-lembaga khususnva 

lembaga pendidikan_ 

Pclaksanaan supcrvisi kepala sekolah scyogwnya harus mampu 

mcnumbuhkcmbangkan kinc~ja guru yang kreativ dan inovattf: supay·a tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan dapat terwujud st::cara optimaL Jangan s~.:baliknya 

supervisi yang dilakukan olch kepala sckolah hanya sehatas mcncari kesalahan guru 

dalam mclaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, jika kondisi ini yahg te~jadi , 

maka akan dapat menimhulkan efek negatip yang cenderung membuat kinerja guru 

tidak optimal. Sebab guru akan bekerja dcngan baik jika kepala sckolah melakukan 

pengawasan, j ika tidak, guru akan santai, bahkan tidak memperdulikan tugas dan 

tanggung jawabnya scbagai guru. Pcrlu dip~.:rhatikan hahwa tidak sclmnanya kcpala 

sekolah dapat mclaksanakan supcrvisi secara rutin dan hcrada di Jokasi sekolah. Hal 

ini yang harus menjadi perhatian kepala sekolah. Untuk itu kt::pala sekolah harus bijak 

dalam melaksanakan supervisinya. U sahakan superv1s1 mcmbuat guru scnang 
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melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, bukan membual guru takul,· sehingga 

dengan kehadiran kepala sekolah ia harus tekun dan serius dalam melaksanakan 

tugasnya. 

Rcalitas. di larangan kondisi inilah yang tcrjadi, kcrala sekolah dalam 

melaksanakan supcrvisl cendcrung mcncari kcsalahun guru lanpa mc..:mncrikan solusi 

dari pennasalahan yang dihadapi guru. Pada hal seharusnya supervisi itu harus 

researchahlc, artinya 'mclakukan perhaikan, sehagaimanu dikcmuka~an olch Alnl i 

(2002) bahv·.ra seorang supervisi itu berupaya melakukan perbaikan. Sclain itu juga, 

supervisi di laksanakan tanpa program yang jelas, artinya di mana kepala sekolah 

berkeinginan melakukan supetvisi, maka ia lakukan ( beke~ja tanpa program). 

lronisnya, bcgitu menghadapi masalah scpontanitas itu juga dilakukan supen ·isi . 

Reali las d1 lnpangan nicrupakan sludi pcndahuluan pada hchcrapa unit SD 

Negcri Kecamatan Sibolangit yang diperolch kesan bahwa ada kcccmkrungan kinc~ia 

guru kurang mcncerminkan kinctja yMg tinggi schagaimana yang diharapkan. 

Fenomena ini terlihat' dari adanya guru yang terlambat masuk kc~ja dari waktu ~nng 

telah ditentukan, adanya guru yang tidak rncmhuat pcrcncanaan pengajaran, ~danya 

guru yang mcmherikan tugas kepada siswa namun tidak dikort.!ksi t\1gas siswa 

tersebut, adanya guru yang hadi~ di sekolah jika ada jam mengajar saja, banyaknya 

guru yang kurang memanfaat lingkungan scbagai sum her bclajar, scrcrti kurangny:.t 

memanfamkan perpustakaan .dan Jembaga-lcmbal?a yang ada kaitannya dcngan 

kependidikan, adanya guru yang tidak proporsional dalam mengadakan evaluasi, 

adanya guru yang tidak menyesuaikan antara perencanaan dengan implemcntas1nya. 
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lJntuk mengatasi masalah~masalah di atas, sudah dilakukan upaya-upaya 

perbaikan dari pihak sekolah yang bekc~jasama dcngan pemerin.tah da\am 

meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Sibolangit Kabupatcn Deli Serdang 

dcngan meningkatkan kincrja guru mclalui in-sl'l'vicc <·duculum dan pcnutaran dn lam 

hidang studi yang diajarkannya. Walaupun bchcrapa ke_giatan yang di!akukan da!arn 

rangka meningkatkan kine~j a guru yang bcrakibat pada peningkatkan kual itas 

pendidikan sudah dilaksanakan. 'Namun dalam rcahta di lapangan dari hasil 

pcngamatan, masih ada guruyang memiliki ~: inc~ia yang rcndah, padahalusaha pihak 

sekolah untuk meningkatkan kiherja guru itu sudah cukup baik. 

Kondisi di atas merupakan hasil survei pendahuluan dan dengan rendahrwa 

kualitas para guru S[), maka penulis tertarik untuk me,ngadakan pcnelitian tcntang 

"Huhungan Pcngetnhunn Mnnajcrm~n dnn Pclaksannnn Supcrvisi Kcr<lla Sckolnh 

dengan Kincrja Guru SO Neger,i di Kecamatan Sibolangit Kabupatcn Deli Scrdang··. 

B. ldentifikasi Mas~lah 

Bcrdasarkan latar belakang masalah di atas, bahv.,a dalam kaitannya dengan 

kine~ja guru, secara khusus banyak faktor~faktor yang dapat mcmpengaruhinya, d.i 

antaranya ( l) pengetahuan (2) kemampuan perencanan, (3} kcmampuan dalam 

nH.:ngirnpkmcntasikan .pcrencauaan. (4) kcmampuan dalam mclakukan n;lluasi 

tcrhadap impkmcntasi pcrcncanaan, dan (5 J kcrnampuan dalam menycsuaikan dm 

lerhadap nuansa pembelajaran yang didasarkan pada cttka dan kodc cuk guru. ( 6) 

kemampuan dalam mclakukan feed back. Di samping itu juga dnpat dipcngaruhi okh 
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taktor kcpemimpinan kcpala sekolah, iklnn sekolah, kompensasi, 'koordinas1, 

pengawasan, superv1si· kepala sekolah, sarana dan prasarana scrta adanya hak 

proteksi kepada guru. 

Se~:ara umum dapat diidenti!lkasi hehcrapa .masalah yaitu ( 1) naguimana 

pengelahuan guru SD Negcri di Kccamatan S1bolangit Kabupaten Deli Serdang 

tentang manajcrr,en? (2) Bagaimana pelaksanaan supcrvisi kepala sckolah SD 

Negcri di Kccamatan Sibolapgit Kabupaten Deli Serdang? ( 3) Faktor-raktor apa saja 

yang dapat mcnimbulkan kincrja guru SD Negeri di Kecamatan Sibolangit Kahupalcn 

Deli Serdang') ( 4) Bagaip1ana pengetahuan guru ten tang percncanaan. 

pengimplementasian dan pengevaluasian tugas dan tanggung jawab·~ ( 5) Kapan guru 

merencanakan pengajaran? (6) Usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan kcpillH 

scko\ah untuk mcn1ngkatkan kinerja guru SD Nl!g~n d1 Kc{;anwtan Si!Jo!ang11 

Kabupaten Deli Serdang? 

C. Hatasan 1\lasalah 

Dan identifikasi masalah di atas, dikctahui banyak fitktor yang mcmpengarul11 

k1ncrja guru. 0\eh kdrcna itu peneliti membatasi masalah yang diteliti khusus 

mengcnai hubungan antara dua faktor 1\dapun faktor yang dipilih adu lah 

pcngetahunn manajcmcn guru dan pclaksanaan surcrvisi ~crala sdolah 
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D. Rumusan J\'lasalah 

Rcriolak dari batasan-batasan di <Has., mab pcncliti mcngcmukakan rumusan 

masalah scbagai bcrikut, • 

Apakah tcn.Japat hubungan yang positip dan h...:rarti an!ara pcngctahuan 

mana_1emcn guru dengan kine~ja guru SD Negcri .di Kccam<ttan Sibolang1t 

Kabupatcn Deli Serdang? 

kcpala sekolah dengan ~inc~ja guru SD Ncgeri di Kccamatan Siholang1t 

Kabupaten Deli Serdang? 

3. Apakah terdapat hubungan yang positip dan berart1 antara pcngctahuan 

mana_J..:mcn dan pclaksanaan supcrvi~;j kcpala sdobh secant h~.:rsa1na-sa111a 

<.kngan kincrja guru SD Ncgcri di Kccamatan Sibolangit Kahuratcn Deli 

Scrdang? 

E. Tujuan Pt.~nclithw 

Penelitian ini bertujuan untuk mengctahui • 

I. Hubungan yang positip dan berarti antara pengetahuan manajen;ten dengan 

kine~ja guru SD Negeri di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang'? 

2 lluhungan yang rositip dan herartl antaru pclaksanaan supervisl kepala 

sekolah dengan kinerja guru SD Negcri di Kecamatan Sibolangit Kahupaten 

Deli Serdang'J 
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3 Hubungan yang positip dan berarti antara pengetahuan manajcmen dan 

pelaksanaan supervisi kepala sekolah secara hersama-sama dengan kinc~ja 

guru SD 1\egeri di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang? 

F. :\-htnfaat Pcncliti:-m 

Hasil peneltian ini diharapkan dapat hermanfaat untuk : 

1. Para guru S[) Ne •cri di Kecamatan Si 

kine~janya dalam rangka pcningkatan kua!itas pcndidikan dcngan cara 

peningkatan pengetahuan manajemen dan pelaksanaan supervisi yang lebih 

optimal melalui semmar, lokakal)·a, penataran yang berkaitan dengan 

pcngctahuan manaJemcn dan supcrvisi. 

' Para Kcpala Sckoluh SD Ncgcri di Kccamatan Siholangit untuk ml.:lakukan 

pcmhinaan kcpada guru-guru dalam peningkatan kiner_janya. 

3. Para pimpinan pcndidikan agar menyclenggarakan kcgiatan-kegiatan pendidikan 

Jan lat1han yur.g bcrtujuan rncningkatkan kinc~ja guru 

4. Sebagai informasi dan masukan bagi para peneliti yang meneliti tentang 1\inerja 

guru SD, pengetahuan manajemen, dan pelaksanaan supcrvisi kepala sckolah 

Ataurun salah :-atu variahel ya,ng digunakan schagai ohjck penelitinn 

5. Pcngembangan kha:t.anah pengctahuan dalarn b1dang pcndidikan khususnya 

tentang kinerja guru dan faktor-faktor yang mcmpengaruhinya 
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