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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Kualitas pembelajaran sejak adanya pandemi COVID-19 semakin 

menurun secara global di Indonesia dan secara khusus di wilayah Kabupaten 

Demak. Menurunnya kualitas pembelajaran diidentifikasi dari banyaknya 

peserta didik yang mengeluh dalam pembelajaran jarak jauh masa pademi 

COVID-19 tidak ada penjelasan dari guru tentang materi-materi yang 

dipelajari. Padahal, guru bisa saja merekam video penjelasan sebuah materi 

sebelum memberikan tugas kepada murid. Masalahnya, guru juga kurang 

dibekali dengan pendidikan literasi digital dan kecakapan teknologi untuk 

memanfaatkan sarana dasar yang ada. Ditambah lagi, Kemendikbud tidak 

memberikan arahan yang spesifik dan detail dalam pelaksanaan pembelajaran 

daring di masa pandemi COVID-19 sehingga guru dan sekolah dituntut untuk 

berinovasi dan membuat kebijakannya masing-masing (Sobron, 2020: 45). 

Kaulitas pembelajaran daring menjadi semakin menurun terjadi di 

sekolah dan guru yang berada di daerah atau kabupaten wilayah terpencil, 

permasalahannya juga tentang cara mengatasi keterbatasan-keterbatasan 

fundamental seperti akses internet yang tidak ada atau tidak stabil, 

keterbatasan finansial keluarga siswa, dan fasilitas digital sekolah yang 

terbatas. Bagi wilayah pedesaan yang masih bisa mengakses internet, biaya 

menjadi kendala karena keluarga siswa yang tidak bisa membayar pulsa dan 

paket data internet bagi anaknya. Pada akhirnya guru kerap terpaksa 

mendatangi siswa ke rumah masing-masing meskipun beresiko menyebarkan 

COVID-19 (Yunitasari, 2020: 58)  . 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah pada 

prapenelitian bapak Muh. Sugiharto pada Senin, 28 Desember 2020 bahwa 

kualitas pembelajaran di SD Negeri Bintoro 4 Demak mengalami penurunan. 

Penurunan kualitas pembelajaran tersebut disebabkan guru tidak siap dalam 

pembelajaran daring, kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran 
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menjadi semakin sulit ketika dihadapkan oleh seperangkat komputer dan 

berbagai aturan dalam pembelajaran virtual learning. Hasil rata-rata ulangan 

yang semakin menurun di bawah standar KKM (kriteria ketuntasan minimum) 

dibanding dengan sebelum diberlakukan pembelajaran daring pada masa 

pandemi COVID-19 menjadi indikator menurunnya kualitas pembelajaran. 

Kepala sekolah sebagai tenaga pengelolaan pendidikan merupakan 

salah satu komponen yang penting dari pencapaian tujuan pendidikan nasional 

karena kepala sekolah merupakan orang yang paling bertanggung jawab 

dalam suatu keberhasilan sekolah. Terutama terhadap pembelajaran siswa 

yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran daring. Kesulitan guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran daring memerlukan peran kepala sekolah 

sebagai motivator dalam memotivasi dan peran sebagai supervisor dalam 

memberikan bantuan akademik permasalahan pembelajaran.  hal ini 

dikarenakan keberhasilan pembelajaran yang dilakukan guru tidak lepas dari 

perhatian kepala sekolah (Suci, 2008: 55). 

Kepala Sekolah sebagai supervisor dibebani peran dan tanggungjawab 

memantau, membina, dan memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Salah 

satu tugas pokok kepala sekolah, selain sebagai administrator adalah juga 

sebagai supervisor (Wahyudi, 2009: 35). Pada pembelajaran daring seperti ini, 

maka peran kepala sekolah sebagai supervisor sangat dibutuhkan dalam 

membantu guru menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun kesulitan 

yang dihadapi. Supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

seluruh kegiatan pengelolaan  pendidikan  yang ditujukan  untuk 

mengembangkan kefektifan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di 

sekolah. Supervisi sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Kepala Sekolah 

pada kompetensi Kepala Sekolah (Permendiknas Nomor 13, 2007:7). Sasaran 

supervisi adalah perbaikan dan pengembangan kinerja guru dan tenaga 

kependidikan dalam pembelajaran. 

Supervisi tersebut berdampak posisitif terhadap peningkatan kualitas 

guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Supervisi merupakan salah satu 

faktor penting sebagai upaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui 
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kegiatan yang dilakukan oleh supervisor.  Pengawas sekolah melakukan 

supervisi untuk memberikan bantuan kepada Kepala Sekolah, guru dan tenaga 

kependidikan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi selama proses 

pendidikan berlangsung. Supervisi bermaksud mengembangkan situasi 

pembelajaran yang lebih baik. yang dimaksud situasi proses pembelajaran 

ialah situasi dimana terjadi proses interaksi antaru guru dengan peserta didik 

dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. 

Demikian halnya dengan peran kepala sekolah sebagai motivator 

sangat penting guna mendorong guru untuk terus meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Guru yang mempunyai motivasi kerja tinggi selalu 

menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Apabila di dalam sekolah terdapat sebagian guru yang mempunyai motivasi 

kerja yang rendah, maka mereka tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang 

dilimpahkan kepadanya dengan hasil yang baik. Keadaan ini dapat 

menimbulkan hambatan dalam pencapaian hasil pekerjaan atau 

mempengaruhi efektifitas kerja guru.  

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2018 menjelaskan bahwa kepala sekolah adalah guru yang 

diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi 

taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah 

dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama 

(SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah 

atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar 

biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Menurut Euis dan 

Donni (2013: 37), mendefinisikan kepala sekolah sebagai “tenaga fungsional 

guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah, tempat 

diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi 

antar guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima 

pelajaran”. 

Peran kepala sekolah adalah membantu guru memahami isu-isu dan 

membuat keputusan yang bijak yang dapat mempengaruhi pendidikan peserta 
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didik secara positif. Dalam hal ini kepala sekolah berperan sebagai mitra, 

innovator dan pelopor, konsultan, dan motivator. Salah satu peran kepala 

sekolah diantaranya sebagai motivator. Kepala sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada tenaga kependidikan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal tersebut dikarenakan motivasi 

merupakan faktor yang dominan dan dapat menggerakkan faktor-faktor lain 

ke arah efektifitas kerja terutama di era pandemi COVID-19 sekarang ini. 

Kunci keberhasilan suatu sekolah pada hakikatnya terletak pada 

efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan peran kepala sekolah karena 

suksesnya suatu sekolah adalah merupakan keberhasilan kepala sekolah itu 

sendiri, salah satu kriteria keberhasilan sekolah diperlukan adanya 

kepemimpinan kepala sekolah yang berkualitas mampu melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya. Perlunya kualitas kepemimpinan kepala sekolah, maka 

selalu ditekankan pentingnya tiga kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh 

kepala, sekolah, yaitu conceptual skills, human skills dan technical skills 

(Wahjosumidjo, 2011: 349). 

Kepala sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah secara 

keseluruhan dan kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di 

sekolahnya. Dalam suatu lingkungan pendidikan di sekolah kepala sekolah 

bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan memberdayakan guru-guru 

agar terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Dengan peningkatan 

kemampuan atas segala potensi yang dimilikinya itu maka dipastikan guru-

guru agar terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Dengan peningkatan 

kemampuan atas segala potensi yang dimilikinya itu maka dipastikan guru-

guru yang juga merupakan mitra kerja kepala sekolah sebagai bidang kegiatan 

pendidikan dapat berupaya menampilkan sikap positif terhadap pekerjaannya 

dan meningkatkan kompetensi profesionalnya. 

Berdasarkan hasil observasi prapenelitian bahwa semakin menurunnya 

kualitas pembelajaran di SD Negeri Bintoro 4 Demak sebagaimana dalam 

paparan uraian tersebut dan secara teoritis dapat di tingkatkan dengan 

pelaksanaan peran kepala sekolah sabagai motivator maupun supervisor, 
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maka akan dilakukan penelitian dengan judul “PERAN KEPALA SEKOLAH 

DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DARING 

PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SD NEGERI BINTORO 4 

DEMAK” 

 

1.2. Fokus Penelitian  

Agar penelitian ini tidak melebar dan semakin tidak terfokus pada 

permasalahan penelitian, maka perlu dibuat fokus penelitian. Adapun fokus 

penelitian ini diantaranya: 

1. Penelitian terfokus hanya pada peran kepala sekolah sebagai motivator dan 

supervisor. Adapun peran kepala sekolah yang lain seperti inovator, 

administrator dan edukator tidak masuk dalam fokus penelitian. 

2. Dampak  positif dan negatif peran kepala sekolah dalam peningkatan 

kualitas pembelajaran guru di SD Negeri Bintoro 4 Demak pada masa 

pandemi COVID-19. 

3. Sasaran utama dalam penelitian ini adalah peningkatan kualitas 

pembelajaran guru di SD Negeri Bintoro 4 Demak pada masa pandemi 

COVID-19. 

4. Subyek yang diteliti adalah kepala sekolah dan guru kelas dari kelas 1 

sampai kelas 6 dalam pelaksanaan pembelajaran daring. 

 

1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah implementasi peran kepala sekolah sebagai motivator 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran daring pada masa pandemi 

covid-19 di SD Negeri Bintoro 4 Demak? 

2. Mengapa perlu implementasi peran kepala sekolah sebagai supervisor 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran daring pada masa pandemi 

covid-19 di SD Negeri Bintoro 4 Demak? 
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3. Apakah dampak pemberian motivasi dan supervisi terhadap peningkatan 

kualitas pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 di SD Negeri 

Bintoro 4 Demak? 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini diantaranya 

adalah: 

1. Menganalisis implementasi peran kepala sekolah sebagai motivator dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 

di SD Negeri Bintoro 4 Demak. 

2. Menganalisis implementasi peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 

di SD Negeri Bintoro 4 Demak. 

3. Menganalisis dampak pemberian motivasi dan supervisi terhadap 

peningkatan kualitas pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 di 

SD Negeri Bintoro 4 Demak. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berkontribusi bagi 

pendidikan. Adapun manfaat tersebut ada dua yaitu manfaat teoritis dan 

praktif sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah keilmuan khusus dalam bidang pendidikan dan memberikan bukti 

ilmiah teori tentang peran kepala sekolah sebagai supervisor maupun 

motivator, sehingga ke depannya dapat dijadikan dasar referensi bagi 

peneitian yang lain pada waktu dan kesempatan yang lain pula. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

a. Sekolah: Hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi kepala sekolah 

sekaligus ke depannya menjadi dasar kebijakan dalam melaksanakan 
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perannya baik sebagi supervisor maupun motivator. sekaligus menjadi 

sumbangsih perbaikan kinerja guru dalam pembelajaran di SD Negeri  

Bintoro 4 Demak. 

b. Guru: hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya bagi 

guru dalam terus meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai upaya 

menjadi kaulitas mutu pendidikan di SD Negeri  Bintoro 4 Demak.  

c. Siswa. Hasil penelitia ini dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk 

meningkatkan hasil belajar. 

 


