
 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan 

manusia,sebabproses pendidikan mempersiapkan dan melahirkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pendidikan bermanfaat bagi manusia untuk 

mengembangkan dirinya agar mampu menghadapi perubahan yang terjadi akibat 

perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi (IPTEK). Ilmu yang diperoleh 

melalui proses pendidikan dapat digunakan untuk mempersiapkan diri 

menghadapi era persaingan global. Pendidikan yang menjadi pondasi kuat 

berkembangnya suatu negara adalahpendidikan yang bermutu. 

Pendidikan merupakan realisasi dari perwujudanUndang–Undang No 20 

tahun 2003 pasal 3 yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
1
Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda 

bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab 

berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan dapat dilihat dari kualitas pendidikan di 

Indonesia.Tinggirendahnyamutu pendidikan banyak dipengaruhiolehkualitas 

proses pembelajaran yang dilakukanoleh guru.Untukitu peningkatan kemampuan 
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guru dalam mengelolakegiatan pembelajaran  dimadrasahmenjadi tanggung 

jawab kepalamadrasahsebagai supervisor, Pembinadan atasan langsung.  

Setiapkepalamadrasah dasarsebagaipemimpintertinggiyang berada pada 

organisasimadrasahhendaknya memilikibekalkemampuan,keahliandan 

keterampilandalammenjalankanlembagayang dipimpinnya.Selainitu 

kemampuanuntukmempengaruhiserta memotivasibawahannyaperluuntuk 

dimilikiguna untukmeningkatkankinerjabawahannya.Keberhasilan 

organisasimadrasah bukanhanya ditentukan oleh pemimpinnya saja tetapijuga 

dapatdidukung olehpendayagunaansumberdayamanusiakarenakelemahan yang 

dimilikidariseorang pemimpin(kepalamadrasah)bisajaditerdapatpada 

kelebihanyangdimilikioleh bawahannya(guru)itu sendiri. 

Kepala madrasah sebagai pimpinan tertinggi yang sangat berpengaruh 

dan menentukan kemajuan madrasah harus memiliki kemampuan administrasi, 

memiliki komitmen tinggi, dan luwes dalam melaksanakan 

tugasnya.Kepemimpinan kepala madrasah yang baik harus dapat mengupayakan 

peningkatan kinerja guru melalui program pembinaan kemampuan tenaga 

kependidikan.Oleh karena itu kepala madrasah harus mempunyai kepribadian 

atau sifat-sifat dan kemampuan serta keterampilan-keterampilan untuk 

memimpin sebuah lembaga pendidikan.Dalam perannya sebagai seorang 

pemimpin, kepala madrasah harus dapat memperhatikan kebutuhan dan perasaan 

orang-orang yang bekerja sehingga kinerja guru selalu terjaga. 

kepemimpinankepalamadrasahmempunyaiperananyang sangat 

besardalammengembangkan mutupendidikandimadrasah.Berkembangnya 

semangat kerja,kerjasamayang harmonis,suasanakerjayang menyenangkan dan 

perkembangan mutuprofessional diantaraparagurubanyakditentukanoleh 

keterampilankepemimpinankepalamadrasah.Kepalamadrasahdituntut harusdapat 

mengelolasumberdayamadrasahsecaraoptimalagardapatberkembang dariwaktuke 

waktu.Segenapsumberdayayang adadimadrasahharusdiupayakanuntukdapat 

berfungsisecaraoptimalsehinggadapatmenghasilkanprodukyanglebihbaiksesuaihar

apan. 

Kepemimpinan kepalamadrasahmerupakansalahsatufaktoryangmendorong 
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madrasahuntukdapatmewujudkan tujuanmadrasahmelaluipelaksanaanprogram- 

program secaraterencana dan bertahap.Olehkarenaitukepalamadrasah dituntut 

mempunyaikemampuanmanajemendankepemimpinanyang baikdanmemadai 

sehingga dapatmenghasilkan  inisiatif dan prakarsa untuk meningkatkan  mutu 

madrasah. 

Wahjosumidjomengungkapkan bahwamadrasahmerupakan 

organisasiyang bersifatkomlekdanunik,sehingga tugasdanfungsikepalamadrasah 

dapatdilihatdariberbagaisudutpandang, antaralainkepalamadrasahsebagaipejabat 

formal,kepalamadrasahsebagai manajer, kepalamadrasah sebagaipemimpin, 

kepala madrasahsebagaipendidik 

dankepalamadrasahdapatberperansebagaistaf.Karena sifatnyayangkomplek 

danunik makamadrasahsebagaiorganisasimemerlukan tingkat koordinasi 

yangsangattinggi.Selain kepemimpinan kepala madrasah, supervisi kepala 

madrasah juga sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas madrasah. 

Kegiatan pokok supervisiadalah melakukan  pembinaan  kepada 

madrasah pada umumnyagurupada khususnya agar kualitas pembelajarannya 

meningkat.Sebagai dampak meningkatnyakualitas pembelajaran, tentu dapat 

meningkatkanpula prestasibelajar siswa, dan itu berartimeningkatlah kualitas 

lulusanmadrasahitu.
2
 

MenurutN.A.Amatembun Supervisipendidikan adalah pembinaan kearah 

perbaikan situasipendidikan.Perbaikan inidifokuskan padakinerja pembelajaran, 

sehinggagurusecaraprofesional memberikan bantuan dan layanan belajar.
3
 

MenurutHoy danForsythdalam Muslim,SriBanun(2010:38)“supervisionis 

thesetofactivitiesdesignedto improvethe teaching-learning process”yaitu supervisi 

adalah serangkaiankegiatanyang dirancang untuk meningkatkan prosesbelajar 

mengajar.
4
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Syaeful Sagala,KemampuanProfesionalGurudanTenagaKependidikan 

(Bandung:CVAlfabeta, 2011), h. 195. 
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KemudianmenurutPurwantoSupervisi adalah suatu aktivitas 

pembinaanyang direncanakanuntukmembantuparaguru 

danpegawaimadrasahlainyadalam melakukan pekerjaan merekasecaraefektif.
5
 

Daripengertian-pengertiantersebutdi atas, terdapattigahalpokokyang 

mencakup dalam pengertian supervisiadalah :  (a) Supervisi adalah pemberian 

layanan dan bantuan kepada seluruhstafmadrasah/madrasah untuk 

meningkatkankualitas belajar-mengajar.(b) Kegiatan supervisiselalu berkaitan 

dengan kinerjagurudalambelajar mengajaryang dibuktikan denganhasilbelajar 

siswa(c) Kegiatan supervisidilakukan oleh supervisor. 

Gurumenjadi salahsatuunsursumberdayayang sangatmenentukan 

keberhasilandalam pendidikan dimadrasah, karenagurumerupakan unsur 

manusiawiyang sangatdekatdenganpesertadidikdalampendidikansehari- 

haridimadrasah.Depdikbudmenyatakanbahwaguru merupakansumberdaya 

manusia yang  mampu mendayagunakan faktor-faktor lainnya sehingga 

terciptaprosesbelajarmengajaryang bermutudanmenjadifaktorutamayang 

menentukan mutu pendidikan. 

Oleh karenaitu, para  pendidik (guru) 

harusdapatmeningkatkankinerjadalammelaksanakantugaskarena 

pendidikandimasayangakandatang menuntutketerampilanprofesi pendidikan 

yangbermutu.Sehinggakinerjaguru yangprofesioanaldapat menjadianginsegar 

bagikeberhasilandalamdunia pendidikandimasayang akan datang. Untuk 

meningkatkankinerja guru  di madrasahpemberian 

berbagaijenispelatihandanpendidikanprofesikepada paragurutentusangat 

dibutuhkan.  

“Berdasarkan laporanBalitbang depdiknas taun2010,dari1.054.859 guru 

SD di Indonesia ternyata hanya sekitar 30%yang layakmengajardikelas 

dihadapanparasiswadanyang selebihnya tidaklayak.Untuk guruSLTP,SMU, dan 

SMK angkanyahampirsama”. 
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Kinerjaguru adalah suatu hasilkerja yang dicapaiseseorang 

dalammelaksanakan tugas-tugasyangdibebankankepadanya  yang didasarkan 

ataskecakapan,pengalaman,dan kesungguhan serta 

waktu.
6
Kinerjamengajarguruakan baik jikaguru telah melakukan unsur-unsuryang 

terdiridari kesetiaandankomitmenyang tinggipadatugas mengajar, menguasaidan 

mengembangkan bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar dan tugas  

lainnya, kreativitas  dalam pelaksanaan pengajaran, kerjasamadengan 

semuawargamadrasah, kepemimpinan yang menjadipanutan siswa, kepribadian 

yang baik, jujurdan objektifdalammembimbing siswa, serta  

tanggungjawabterhadaptugasnya. Kinerjadikatakanbaikdanmemuaskanapabila 

tujuanyang dicapaisesuaidenganstandaryang telahditetapkan.Olehkarenaitu, untuk 

menjamin kualitaslayanan belajar  mengajar ataukinerjaguruyang 

baik,Makasupervisi kepalamadrasahmenjadihalyang penting dalam 

memberikanbantuan arahan,bimbingandan jugapengawasan kepadaguru. Supervisi 

ini penting untukdilakukan,karenasupervisi pendidikan 

inipadaumumnyamengacukepada usahaperbaikan situasibelajar mengajar yang 

akanmenghasilkankualitas pendidikanyang baik. 

Dalam pelaksanaan tugas mendidik, guru memiliki sifat dan perilaku yang 

berbeda, ada yang bersemangat dan penuh tanggung jawab, juga ada guru yang 

dalam melakukan pekerjaan itu tanpa dilandasi rasa tanggung jawab, selain itu 

juga ada guru yang sering membolos, datang tidak tepat pada waktunya dan tidak 

mematuhi perintah. Kondisi guru seperti itulah yang menjadi permasalahan di 

setiap lembaga pendidikan formal. Dengan adanya guru yang mempunyai kinerja 

rendah, madrasahakan sulit untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan dan 

guru. 

Kemudiandi lapanganjugaditemukan indikasiyang 

menunjukkanbahwakinerja sebagiangurumasihkurang maksimal,halini 

ditunjukanseperti:kedatanganterlambat,tidak memberitahu ketidakhadiran,datang 
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kemadrasahtanpapersiapanmengajar, guru hanyasebatas mengajar 

sebagaikewajibannya tanpa ada bimbinganmoralkepadasiswadan juga antara guru 

dan kepalamadrasah/madrasah berkomuni- kasihanyapadawaktu menandatanganan 

Dp3, RPP,Silabusdan administrasipendidikan lainnya.Banyakgurukurang 

berhasildalam mengajar dikarenakan merekakurang termotivasiuntuk mengajar 

sehinggaberdampak terhadapmenurunnyakinerjaguru.Untuk itu diperlukan peran 

kepalamadrasahsebagaisupervisor dapat memberibantuan, bimbingan,ataupun 

layanankepadagurudalam menjalankantugas maupundalammemecahkan 

hambatannyadanmemotivasiparaguru untuk meningkatkan kinerjanya. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitidenganguru-guru di MTs. 

Negeri di Kecamatan Sumberejo,terdapat  guru yangmengajardikelasmasih 

berdasarkanpengalamanmasa lalunya dariwaktukewaktusehinggamerasa 

menguasaimateridiluarkepaladantidakmaumengubahkepada hal-halyang 

barutermasuk  metode pembelajaran,  penggunaan  media,  sistem  penilaian 

yang  kurang  dipahami dan mengajar secara  hafalan atau tanpa persiapan 

mengajarsebelumnya.  

Berdasarkan hasil angket prasurvey tentang kinerja guru di MTs. Se-

kecamatan sumberejo tanggamus diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel. 1.1 

Hasil Prasurvey Kinerja Guru di MTs. Se-kecamatan Sumberejo 

Kabupaten Tanggamus 

No  Jenis kegiatan Seharusnya Realita Kesenjangan 

1 Guru masuk kelas tepat 

waktu dan keluar kelas 

tepat waktu 

100% 87% 12,5% 

2 Memiliki silabus 100% 77,5% 22,5% 

3 Memiliki program 

tahunan 

100% 77,5% 22,5% 

4 Memiliki program 

semester 

100% 77,5% 22,5% 

4 Memiliki RPP 100% 77,5% 22,5% 
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Sumber : Hasil Prasurvey Kinerja Guru MTs.Se-Kecamatan Sumberejo 

Tanggamus. 

 

Selain itu, dikatakanbahwa kepalamadrasah 

belummenerapkanfungsikepemimpinan secara 

optimaluntukmemimpinbawahannya.Karena banyakdarikebijakan yang  

dilakukan oleh  madrasah  bukan  berasal dari  pemikiran  dari  seorang 

kepala madrasah selakupemimpin,tetapikebijakantersebutdidasarioleh 

pemikiranguruselakubawahannya. Selainitukepala madrasah jugamasih 

memperlakukanbawahannya secara sama tanpamemperhatikanperbedaan 

individualantaragurusatudenganguruyang lainnya.Karenabanyakdari tugasyang 

diberikan kepala madrasah kepadagurutidakdipertimbangkan 

berdasarkankemampuanyang dimilikiolehgurutersebut.Sehingga kepala 

madrasahmenganggapbahwatugasyang diberikandapatdilaksanakanoleh semua 

guru selaku bawahannya. 

Berkaitan dengan data lapangan yang berupa data kualitatif dan data 

kuantitatif maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut 

dalam sebuah studi akhir penelitian yang berjudul “PENGARUH SUPERVISI 

DAN KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH TERHADAP KINERJA 

GURUMTs. SE-KECAMATANSUMBEREJO KABUPATEN 

TANGGAMUS2016/2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut. 

1. Rendahnya mutu pada setiap jenjang pendidikan. 

2. Kinerja guru yang masih kurang maksimal. 

3. Keterampilan kepemimpinan kepala madrasah yang masih kuran. 

4. Supervisi kepala madrasah yang masih rendah.  

5. Faktor kedisiplinan kepalamadrasah kurangbaik. 

6. Kepemimpinan kepala madrasah hanya dijadikan sebagai simbol saja. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Supervisi kepala madrasah 

2. Kepemimpinan kepala madrasah. 

3. Kemampuan Kinerja guru  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasanmasalah yangtelah diuraikan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat pengaruh supervisi kepala madrasah terhadap kinerja  

guru? 

2. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap 

kinerja guru? 

3. Apakah terdapat pengaruh supervisi dan kepemimpinan kepala madrasah 

secara bersama-sama terhadap kinerja guru? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh supervisi terhadap kinerja 

guru? 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala 

madrasah terhadap kinerja guru? 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh supervisi dan kepemimpinan 

kepala madrasah secara bersama-sama terhadap kinerja guru? 

 

Kegunaan dari Penelitian ini adalah : 

1.  Secara Teoritis 

Penelitianinisecara teoritisdiharapkandapatmemberisumbangan 

teori,minimalmenguji teori-teorimanajemenpendidikanyang berkaitan 

dengan supervisi dan kepemimpinan kepalamadrasah  terhadap kinerja 
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guru. 

2.   SecaraPraktis 

Sedangkansecara praktis,penelitianinidiharapkandapatmemberikan 

manfaat dan bergunabagi berbagai pihak,antaralain: 

 

a. Bagi Guru 

 

Bagigurumadrasah dasar agar dapatmenjadimotivasiuntuk 

meningkatkankinerja 

dalampelaksanaanpembelajarandimadrasah.Sehinggadapat 

meningkatkan mutu pendidikan. 

 

b. Bagi madrasah 

Sebagaibahanmasukan  bagimadrasahuntukmeningkatkankualitas 

madrasahnya,khususnyadalamkinerjagurumadrasahdengan 

menerapkan macam-macam supervisi dan kepemimpinan kepala 

madrasah yang baik. 

c. Bagi peneliti 

Memberi   pengetahuan  dan  pengalaman  bagi  peneliti  

setelah melakukan penelitianini. Serta  sebagaibekal buat peneliti, 

untuk dapatmenerapkangayakepemimpinan kepala madrasah dan 

supervisi dalam kelompoknya saatsudahmenjadiguru(kepala 

madrasah) nantinya sebagai upayauntuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. 


