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B A B    I 

P E N D A H U L U A N 

 

1.1 . Latar Belakang Masalah. 

       Kemampuan mengajar guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

kepada murid adalah sangat penting, guna meningkatkan keberhasilan 

proses belajar mengajar. Kemampuan mengajar guru tersebut perlu 

mendapat pembinaan  dan  pengarahan  dari Kepala Sekolah secara efektif, 

sehingga guru tersebut benar-benar mampu melaksanakan tugasnya selama 

proses belajar mengajar berlangsung. 

       Banyak cara untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru itu 

diantaranya : 

a. Dengan mengadakan diskusi tentang pendidikan. 

b. Dengan mengadakan kunjungan kelas. 

c. Dengan mengadakan rapat kerja serta merumuskan hal-hal yang ada 

hubungannya dengan proses belajar mengajar. 

d. Memberikan dorongan atau motivasi kepada guru-guru agar mereka 

menuntut dan menambah ilmu pengetahuan. 

e. Penataran-penataran. 

       Dengan berbagai cara tersebut, maka  sangat memungkinkan untuk 

menambah wawasan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka 

terutama di dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolahnya. 



       Menurut penulis kemampuan mengajar guru dalam pelaksanaan      

proses belajar mengajar adalah masalah yang perlu untuk dipecahkan secara 

ilmiah. Hal ini dilatarbelakangi oleh : 

1.1.1 Perkembangan Pendidikan 

       Pendidikan merupakan suatu proses yang terus menerus berkembang, 

oleh karena itu pendidikan selalu mengalami perubahan. Pendidikan bukan    

hal yang statis tetapi dinamis, selalu berubah mengikuti perkembangan 

masyarakat, bahkan pendidikan sebenarnya harus menjadi pelopor atau 

pembawa masyarakat kearah kemamjuan. Hal ini telah dikemukakan pula 

oleh M. Rifa’i . MA : “Bahkan  sebetulnya  pendidikan harus mendahului, dan 

bukan mengikuti perkembangan dan kemajuan .”1 

1.1. 2. Perkembangan Supervisi Pendidikan 

       Supervisi pendidikan yang dahulu dikenal dengan istilah inspeksi,  

sekarang semakin dikenal dalam dunia pendidikan. Supervisi pendidikan  

lebih cocok   diterapkan  di Indonesia, sebab supervisi tugasnya bukan hanya  

mengawasi tapi lebih dari itu adalah membina orang-orang yang 

disupervisinya. 

       Adapun siupervisi menurut Ametembun : “Supervisi   pendidikan    

adalah pembinaan kearah perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada  

umumnya   serta peningkatan mutu belajar mengajar pada khususnya.”2 

_________________ 

1
M. Rifa’i, Pengantar Administrasi Dan Supervisi Pendidikan, Baru,  Bandung, 1972, hal. 159. 

2
Ametembun NA, Supervisi Pendidikan, Remaja Karya,Bandung,1975 h.3. 



1.1.3. Perkembangan Kurikulum 

       Kurikulum berasal dari bahasa Yunani “ Curere “ yang berarti tempat   

berlomba/ berpacu, jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari kuda. 

Sedangkan pada   abad ke 19 kurikulum dinyatakan sebagai tempat/lembaga 

pendidikan untuk mencapai suatu tingkatan. 

       Bertitik tolak dari pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa    

kurikulum merupakan bagian yang penting dari pendidikan. Dengan kata lain       

kurikulum adalah kegiatan pendidikan secara keseluruhan. Perubahan 

pendidikan suatu negara konsepnya dimulai dari filsafat negara yang 

bersangkutan, tetapi  pelaksanaannya dimulai dari dasar, yaitu kegiatan 

sehari-hari di sekolah atau kegiatan belajar  mengajar yang merupakan inti 

dari kegiatan kurikulum guna mencapai tujuan  pendidikan. 

 Sekolah Dasar Negeri .................................... terletak  dipinggir Barat 

kota Jakarta di tengah lingkungan tergolong padat penduduknya dan sangat 

starategis ditambah lagi lingkungan yang  kondusip. Keadaan sosial ekonomi 

orang tua siswa tergolong relatif baik.  

Keberhasilan  SDN ………………………… Pagi dibidang 

pembelajaran cukup memuaskan. Disamping masalah-masalah lain seperti 

prestasi-prestasi siswa dibidang olahraga, kesenian, kepramukaan dan 

sebagainya. 

Namun demikian ada beberapa masalah yang memang harus segera 

di atasi diantaranya hasil belajar siswa yang belum memuaskan. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi upaya siswa dalam mencapai hasil 



belajar, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern yang dapat 

mempengaruhi siswa dalam upaya mencapai hasil belajar adalah 

kecerdasan, minat, dan motivasi siswa itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern 

itu berasal dari lingkungan sekolah yang dimungkinkan besar pengaruhnya 

terhadap upaya siswa mencapai hasil belajar adalah faktor guru, bahkan 

faktor Kepala Sekolah. 

Tetapi, pada diri Kepala Sekolah dalam upaya membina guru itu 

sendiri dan upayanya membantu siswa mencapai hasil belajar juga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah pendidikannya. 

Kualifikasinya, kemampuan guru mengembangkan strategi pembelajaran, 

dan sebagainya.  

Dengan demikian, apabila hendak meningkatkan hasil belajar harus 

ditingkatkan pula kemampuan kepala sekolah, kemampuan guru untuk 

mengembangkan strategi pembelajaran. Karena dapat diasumsikan bahwa 

semakin tinggi kemampuan kepala sekolah dalam membina  kemampuan 

guru mengembangkan strategi pembelajaran, semakin tinggi hasil belajar 

siswa. 

 

1.2. Visi dan Misi 

 

1.2.1. Visi 



Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di SDN ………………Pagi 

mempunyai visi ”Terciptanya pendidikan yang bermutu dan berbudi 

pekerti yang luhur” 

 

1.2.2. Misi 

 Menanamkan disiplin dalam bidang pendidikan.  

 Meningkatkan kehadiran semua warga sekolah dan tepat waktu.  

 Meningkatkan KBM yang lebih baik agar tepat tujuan.  

 Meningkatkan perlengkapan administrasi.  

 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.   

 Meningkatkan pendidikan moral kepada semua siswa. 

       Jika diteliti secara cermat, keberadaan Kepala Sekolah   kedudukannya 

sangat penting; ia bernilai strategis dalam menjalankan tugasnya; terutama 

yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

       Tugas Kepala Sekolah yang bersifat lebih sempit yang tidak kalah       

pentingnya ialah mengelola kegiatan proses belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang  telah ditetapkan. 

       Kedua alasan tersebut pada hakekatnya terdapat  berbagai  fungsi  yang   

melekat pada Kepala Sekolah diantaranya: 

 

1.2.2.1. Fungsi Edukator  

       Dari persyaratannya saja untuk menjadi Kepala Sekolah, seseorang 

dituntut harus mempunyai syarat minimal diantaranya ijazah Diploma Dua    



(D2). Fungsi educator merupakan fungsi yang melekat pada seseorang 

Kepala  Sekolah.  

 

1.2.2.2. Fungsi Managerial 

       Sekolah sebagai lembaga yang mempunyai suatu kegiatan dan tujuan 

serta di  dalamnya merupakan organisasi sudah barang tentu diperlukan 

pengolahan yang  profesional agar segala yang menyangkut aktivitasnya 

dapat berhasil guna dan berdaya guna. 

       Kepala Sekolah sebagai pimpinan (top manager) keberadaannya dan 

aktivitasnya mutlak diperlukan dan sifatnya sangat taktis dan starategis, 

terutama yang   menyangkut kegiatan proses belajar mengajar. 

 

1.2.2.3. Fungsi Administrator. 

       Kepala sekolah sebagai administrator tidak dapat dipungkiri     

keberadaannya, sudah barang tentu semua kegiatan proses belajar mengajar 

perlu dicatat    diadministrasikan, sehingga dapat terlihat segala sesuatu yang 

menyangkut  baik  itu  keberhasilan maupun kegagalan sehingga administrasi 

dapat dijadikan alat   untuk   mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

       Secara garis besar tugas kepala sekolah yang menyangkut administrasi 

meliputi: 

a. Administrasi Kurikulum 

b. Administrasi Murid 

c. Administrasi Personil 



d. Administrasi Meteril/Perlengkapan 

e. Administrasi Keuangan 

f. Administrasi Gedung 

g. Administrasi Perlayanan Khusus 

h. Administrasi Hubungan sekolah dan Masyarakat.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

3
M. Rifa’i, op-cit, h. 68. 

 

 



1.2.2.4. Supervisor 

       Kepala sekolah dengan berbagai kompetensinya yang berkaitan  dengan  

pelaksanaan kegiatan dan aktivitas proses belajar mengajar sudah   

selayaknya   melakukan fungsi ini. 

       Bukan tidak mungkin dengan berbagai tuntutan yang ada  dalam  dunia   

pendidikan diperlukan suatu kegiatan supervisi, karena dengan supervisi ini 

mungkin dapat diketehui berbagai penyimpangan-penyimpangan yang 

secepat mungkin dapat diluruskan kembali. 

      Supervisi mutlak diperlukan karena dengan kegiatan ini dapat  menjadi    

motivasi yang besar terhadap potensi yang ada di sekolah dalam  usaha   

tercapainya  tujuan sekolah yang sebelumnya telah ditetapkan. 

 



BAB  II 

KONDISI YANG DIHARAPKAN 

2.1. Kekuatan Organisasi 

 Kekuatan organisasi yang dapat diidentifikasikan pada Sekolah Dasar 

Negeri ……………………….. Pagi meliputi: 

2.1.1 Sumber Daya Manusia di dukung oleh 15 perssonil 

2.1.2. Memiliki halaman yang cukup luas 3000 m2 

2.1.3. Sarana dan prasarana cukup mendukung program kegiatan belajar 

mengajar 

2.1.4. Suasana kerja antar personil yang sangat kondusif 

2.1.5. Murid sangat ideal berjumlah 440 terdiri dari: 

 Kelas I = 80 orang 

 Kelas II  = 80 orang 

 Kelas III = 80 orang 

 Kelas IV = 70 orang 

 Kelas  V = 70 orang 

 Kelas  VI = 60 orang 

2.1.6. Komite sekolah berperan membantu program kegiatan sekolah 

2.1.7. Multi metode metode dituangkan dalam KBM 

2.1.8. Ada kegiatan Paskibra yang aktif 

2.1.9. Ada kegiatan kesenian 

2.1.10. Ada kegiatan pramuka 

2.1.11. Memiliki komputer 



2.2.  Keterbatasan Organisasi 

 Disamping terdapat kekuatan organisasi. SDN ……………….. Pagi 

juga memiliki keterbatasan-keterbatasan organisasi sebagai berikut: 

2.2.1 Dari 15 guru yang ada, 12 guru berpendidikan D2 dan 3 guru 

berpendidikan S1 termasuk Kepala Sekolah 

2.2.2 Ada sekolah siang 

2.2.3. Masih ada orang tua siswa yang kurang peduli terhadap pendidikan 

di sekolah 

2.2.4. Tidak memiliki ruang perpustakaan 

2.2.5. Tidak memiliki ruang laboratorium 

2.2.6. Masih kurang komunikasi antara orang tua dengan sekolah 

2.2.7. Masih ada beberapa orang tua yang pendidikannya rendah 

2.2.8. Status sosial orang tua tidak merata. 

 

 

 



BAB III 

PEMECAHAN MASALAH 

 

3.1. Solusi Pemecahan Masalah 

 Untuk mengatasi masalah Kemunduran Prestasi siswa, dapat 

diidentifikasikan sejumlah alternatif pemecahan masalah sebagai berikut. 

3.1.1 Pembinaan secara rutin yang dilakukan kepala sekolah 

terhadap guru-guru dalam rangka meningkatkan mutu atau 

kualitas pendidikan di SDN ............................ Pagi. 

3.1.2. Peningkatan Pendidikan Guru  

3.1.3. Meningkatan kinerja Guru dalam mengembangkan kualitas 

pembelajaran. 

3.1.4. Peningkatan Kualifikasi Guru 

3.1.5. Peningkatan motivasi, minat dan kecerdasan siswa 

3.1.6. Memberikan pengertian kepada warga sekolah, orang tua dan 

masyarakat pentingnya pendidikan. 

Dari lima alternatif pemecahan masalah di atas, akan dipilih salah satu 

alternatif pemecahan masalah yang dapat dan segera harus dilaksanakan 

 

3.2. Rencana  Kegiatan 

3.2.1. Sasaran  

Peningkatan kinerja Guru dalam mengembangkan kualitas pembelajaran, 

untuk meningkatkan Hasil Belajar Siswa. 



3.2.2. Pelaksanaan 

Menurut Suparman, para ahli sepakat bahwa empat komponen yang 

terkandung di dalam strategi pembelajaran adalah: 

3.2.2.1. Urutan kegiatan Pembelajaran, yaitu urutan kegiatan pengajar 

dalam menyampaikan isi pelajaran kepada siswa. 

3.2.2.2. Metode pembelajaran, yaitu cara pengajar mengorganisasikan 

materi pelajaran dan siswa agar terjadi proses belajar secara 

efektif dan efisien. 

3.2.2.3. Media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran 

digunakan  pengajar dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

3.2.2.4. Waktu, yaitu waktu yang digunakan oleh pengajar dan siswa dalam 

menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan rumusan komponen strategi pembelajaran di atas, maka 

program peningkatan kemampuan guru mengembangkan strategi 

pembelajaran dilaksanakan dengan cara: 

 Pembinaan guru secara berkesinambungan dan rutin tentang 

kreatifitas dan stretegi penyampaian isi pelajaran yang berbeda. 

 Pembinaan Guru secara berkesinambungan dan rutin tentang 

kreatifitas dan strategi pemilihan metode pembelajaran serta 

pengorganisasian materi pelajaran. 

 Pembinaan Guru secara berkesinambungan dan rutin tentang; 

- Pembuatan media pembelajaran 

- Penggunaan media pembelajaran 



- Pemanfaatan media pembelajaran 

 Pembinaan Guru secara berkesinambungan dan rutin tentangl 

komitmen guru sebagai pelaksana pembelajaran. 

 

3.2.3. Tempat 

Di Sekolah Dasar Negeri ……………………. Pagi, Jl. ………………. 

………………….  Rt ……../………., Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan 

Tambora Jakarta Barat. 

 

3.3. Kriteria Keberhasilan 

 Dengan adanya upaya peningkatan kemampuan Guru yang dilakukan 

oleh Kepala Sekolah untuk mengembangkan strategi pembelajaran, maka 

diharapkan : 

1. Kenaikan nilai rata-rata kelas meningkat. 

2. Kepedulian orang tua siswa terhadap pembelajaran putra-putrinya 

dirumah meningkat. 

3. Siswa mendapatkan juara dalam berbagai lomba. 

4. siswa aktif dalam berbagai kegiatan baik kegiatan intrakurikuler maupun 

ekstra kurikuler. 

 

3.4. Tindak Lanjut 

1. Untuk lebih memotivasi guru dan siswa agar selalu menjaga 

kualitasnya, sebagai tindak lanjut  perlu dilakukan : 



 Kegiatan yang telah diprogramkan harus tetap dilaksanakan secara 

berkesinambungan 

 Siswa diikutsertakan pada perbagai kegiatan atau lomba 

 Hadiah dan penghargaan bagi siswa sebagai identitas sekolah 

 Penghargaan bagi guru yang berprestasi 

 Peningkatan kesejahteraan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Kesimpulan dan Saran 

Adanya usaha kepala sekolah peningkatan kemampuan guru untuk 

mengembangkan strategi pembelajaran, diharapkan guru tidak hanya terlena 

pada segudang administrasi pembelajaran. Akan tetapi administrasi 

pembelajaran merupakan hal yang penting karena sebagai perencanaan 

pembelajaran, namun demikian tidak kalah pentingnya dalam upaya 

pencapaian keberhasilan pembelajaran adalah bagaimana komitmen guru 

ketika melaksanakan tugas yang telah disiapkan. 

Kemampuan untuk mengembangkan strategi pembelajaran harus 

selalu ditingkatkan, karena semakin tinggi kemampuan guru 

mengembangkan strategi pembelajaran, semakin tinggi pula hasil belajar 

siswa. 

       Agar sistim pengajaran yang berdasarkan kurikulum yang berlaku,  maka 

Kepala Sekolah berkewajiban untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan   serta pemahaman guru-gurunya terhadap kurikulum  guna   

pelaksanaan   proses   belajar mengajar sehari-hari. 

4.1.1 Usaha Kepala Sekolah dalam meningkatkan kamampuan mengajar 

guru belum banyak dilaksanakan, karena pengetahuan dan 

keterampilan Kepala Sekolah masih dirasakan kurang. 



4.1.2 Guru-guru belum memahami benar tentang kurikulum yang 

berlaku, sehingga dalam memberikan materi pelajaran kepada 

anak hanya apa adanya. 

4.1.3 Kesuluitan-kesulitan : kurang sarana, kurang dana, kurang tenaga 

dan   kurang waktu Kepala Sekolah. 

4.1.4 Usaha Kepala Sekolah dalam mengatasi kesulitan-kesulitan itu 

antara lain: Kepala sekolah telah mengadakan konsultasi dengan 

para Pengawas TK/SD, para Kepala Sekolah telah saling tukar 

pengalaman dalam rangka peningkatan kemampuan mengajar 

guru, namun hasilnya belum memenuhi harapan. 

       Demikianlah kesimpulan-kesimpulan yang telah penulis bahas,  akhirnya  

penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan 

mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. 
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