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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan 

martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional 

bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU RI No. 14 tahun 2005). 

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) memiliki bakat, minat, panggilan 

jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi 

akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) 

memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) 

memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) 

memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) 

memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) 
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memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal 

yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (UU No 14 Tahun 2005 

pasal 7). 

Guru harus selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya, 

pengetahuan, sikap, dan keterampilannya secara terus-menerus sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan guru diarahkan untuk mengefektifkan pembelajaran dan 

diharapkan berdampak pada hasil belajar siswa. 

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan formal dengan guru 

sebagai pemegang peranan utama. Dalam PBM sebagian besar hasil belajar 

peserta didik ditentukan oleh peranan guru. Guru yang kompeten akan mampu 

menciptakan pembelajaran yang efektif dan inovatif sehingga hasil belajar 

siswa berada pada tingkat yang optimal (Usman dalam Suryosubroto, 2002: 

20). Efisiensi dan efektivitas mengajar dalam proses interaksi belajar mengajar 

yang baik adalah segala daya upaya guru untuk membantu murid-murid agar 

bisa  belajar dengan baik (Tim Pembina Mata Kuliah Didaktik 

Metodik/Kurikulum IKIP Surabaya  dalam Suryosubroto, 2002: 10). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang efektif 

adalah pembelajaran yang bermakna, siswa berantusias dan bersemangat, guru 

menggunakan berbagai media dan metode yang bervariasi sehingga siswa 

mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan (tujuan 

pembelajaran dapat tercapai). Namun, pada kenyataannya pembelajaran 

bahasa Indonesia semester I tahun pelajaran 2010/2011 di SMPN 2 Pabelan 
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belum efektif. Hal ini terlihat pada fenomena berikut. Guru cenderung kurang 

kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran, terbukti dari pengakuan guru-

guru yang menjadi subjek penelitian dengan menjadikan ceramah sebagai 

pilihan utama metode mengajarnya. Strategi yang digunakan cenderung 

monoton, kurang mampu memotivasi siswa dalam belajar, serta kurang 

menggali dan mengoptimalkan potensi siswa. Hal ini berimbas terhadap 

pemerolehan hasil belajar siswa.  

Nilai rata-rata UTS 1 Tahun Pelajaran 2010/2011 mata pelajaran bahasa 

Indonesia siswa kelas IX A 69,5 nilai terendah 46, nilai tertinggi 85, 

ketuntasan belajar siswa baru tercapai 7,89%. Adapun KKM mata pelajaran 

bahasa Indonesia kelas IX A adalah 70.  Dengan demikian, KKM mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas IX A di SMPN 2 Pabelan belum tercapai. 

Nilai rata-rata Ulangan Tengah Semester I kelas IX C 52,4 nilai terendah 46 , 

nilai tertinggi 80 ketuntasan belajar siswa baru tercapai 10 %.  

Berdasarkan analisis data, permasalahan-permasalahan ini disebabkan oleh 

faktor siswa dan guru. Jika dilihat dari faktor siswa, siswa cenderung pasif, 

kurang bersemangat, dan merasa cepat bosan saat mengikuti pelajaran bahasa 

Indonesia. Dari faktor guru; (1) guru memiliki kesadaran yang masih kurang 

untuk meningkatkan pengetahuan; (2) kesempatan bagi guru untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan profesional sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun 

intensitas; (3) pertemuan-pertemuan guru sejenis dalam wadah MGMP kurang 

aktif; dan (4) supervisi pendidikan yang bertujuan memperbaiki proses 

pembelajaran cenderung menitikberatkan aspek administrasi; dan pemberian 
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angka kredit jabatan fungsional guru yang ditujukan untuk memacu kinerja 

guru pada praktiknya hanya bersifat formalitas. 

Permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. 

Suasana pembelajaran bahasa Indonesia idealnya mampu mengaktifkan siswa, 

menarik dan meningkatkan kreativitas siswa sehingga pembelajaran menjadi 

benar-benar bermakna. Seluruh siswa pun mampu mencapai KKM yang telah 

ditetapkan. 

Mencermati fenomena-fenomena yang telah terpapar di atas dipandang 

perlu untuk melakukan pendekatan-pendekatan personal dan koordinasi secara 

terprogram, kontinyu, dan berkelanjutan kepada para guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia dan siswa di SMPN 2 Pabelan. Pelaksanaan supervisi klinis 

merupakan salah satu alternatif untuk mengaktifkan siswa, memberdayakan 

siswa secara optimal, dan memotivasi guru untuk berkreasi dan berinovasi 

dalam pembelajaran  sehingga tercipta pembelajaran bahasa Indonesia yang 

efektif. 

Maksud supervisi klinis dalam penelitian ini adalah supervisi 

pembelajaran sesuai dengan Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG 1 dan 

2). Komponen IPKG 1 (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) antara lain: 1. 

Perumusan Tujuan Pembelajaran, 2. Perumusan dan Pengorganisasian Materi 

Pembelajaran, 3. Pemilihan Sumber Belajar/Media Pembelajaran, 4. Metode 

Pembelajaran, 5. Penilaian Hasil Belajar. Komponen IPKG 2 (Pelaksanaan 

Pembelajaran) antara lain: 1. Perangkat Pembelajaran, 2. Persiapan 

Pembelajaran, 3. Membuka Pembelajaran, 4. Kegiatan Inti Pembelajaran, 5. 
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Penutup.  Pelaksanaan supervisi klinis diharapkan dapat meningkatkan 

aktivitas, antusiasme, dan kreativitas siswa serta meningkatkan motivasi guru 

untuk berkreasi dan berinovasi dalam pembelajaran sehingga suasana 

pembelajaran  menjadi kondusif, asyik, menarik, dan menyenangkan, yang 

akhirnya bermuara pada pencapaian KKM yang telah ditentukan. Dengan 

demikian, pembelajaran bahasa Indonesia benar-benar efektif. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai 

berikut. Mengapa pembelajaran bahasa Indonesia di SMP N 2 Pabelan kurang 

efektif? Apakah faktor penyebabnya berasal dari guru atau siswa? Mengapa 

siswa kurang termotivasi, kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

bahasa Indonesia? Apakah strategi dan metode yang digunakan guru sudah 

tepat? Apakah guru sudah menggunakan media yang menarik saat 

membelajarkan KD-KD mata pelajaran bahasa Indonesia?   

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar tidak menimbulkan penafsiran ganda, diperlukan pembatasan 

masalah dalam penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia kelas IX di SMPN 2 Pabelan sejumlah 2 orang. Adapun 

supervisi yang digunakan adalah supervisi klinis.  
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D. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah meningkatkan nilai perencanaan pembelajaran guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas IX SMPN 2 Pabelan tahun pelajaran 

2010/2011 melalui supervisi klinis? 

2. Bagaimanakah meningkatkan nilai proses pembelajaran  bahasa Indonesia 

kelas IX semester 1 SMPN 2 Pabelan tahun pelajaran 2010/2011 melalui  

supervisi klinis? 

3. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas IX 

semester 1 SMPN 2 Pabelan tahun pelajaran 2010/2011 setelah di 

supervisi klinis? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peningkatan perencanaan pembelajaran guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas IX SMPN 2 Pabelan tahun pelajaran 

2010/2011, yakni memperoleh skor IPKG 1 minimal 51 melalui supervisi 

klinis. 

2. Untuk mengetahui peningkatan proses pembelajaran  bahasa Indonesia 

kelas IX semester 1 SMPN 2 Pabelan tahun pelajaran 2010/2011, yakni 

memperoleh skor IPKG 2 minimal 135 melalui  supervisi klinis. 

3. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 

IX semester 1 SMPN 2 Pabelan tahun pelajaran 2010/2011, yakni 85% 

atau lebih siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu: 70, melalui 

supervisi klinis. 
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F. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Mendapatkan informasi bahwa dengan menerapkan supervisi klinis 

oleh kepala sekolah atau pengawas dapat meningkatkan perencanaan 

pembelajaran guru, proses pembelajaran, dan hasil belajar  bahasa 

Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

2.1.  Bagi Siswa 

  2.1.1. Siswa mengalami perubahan belajar dari cenderung bermain 

sendiri, kurang konsentrasi, pasif, cepat bosan, kurang berani 

menjadi bersemangat, berkonsentrasi, aktif, dan kreatif. 

  2.1.2. Siswa mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

mata pelajaran bahasa Indonesia yang telah ditetapkan, yakni 

70. 

2.2.   Bagi Guru 

Menambah khazanah strategi, metode, dan media   pembelajaran 

sehingga terhindar dari kemonotonan, pembelajaran menjadi 

bervariatif, dan lebih bermakna. 

2.3.   Bagi Sekolah 

Suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif, hidup, menarik, asyik, 

dan menyenangkan sehingga pembelajaran lebih bermakna dan 

berkualitas. Pembelajaran yang bermakna dan berkualitas dapat 
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meningkatkan prestasi siswa. Dengan demikian, mutu sekolah 

semakin meningkat. 

G. Sistematika Laporan Penelitian 

Tesis ini terdiri atas lima bab. Bab satu pendahuluan memuat: latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Kajian pustaka, landasan teori, dan kerangka berpikir disajikan pada bab 

kedua. Kajian pustaka yang dipaparkan merupakan hasil penelitian yang 

relevan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut. 1) Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Mengefektifkan 

Pembelajaran melalui Program Pembinaan Profesional di SMP 1 Negeri 

Tapalang oleh Syamsuddin, S.Pd. (2005), 2) “Strategi Peningkatan Kinerja 

Guru di SMP Negeri 2 Cileunyi Kabupaten Bandung” oleh Kuswadi (2007), 

3)“Peran Iklim Sekolah, Supervisi, dan Peningkatan Karir terhadap Motivasi 

Kerja Guru SMP Negeri di Kabupaten Karanganyar” oleh Sugiyarto (2008), 

4)“Peranan Supervisi Kepala Sekolah, Iklim Kerja dan Kompetensi Guru 

terhadap Motivasi Kerja Guru SMP Negeri di Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak” oleh Kismiyati (2008), dan 5) “Peningkatan Mutu Kinerja 

Guru SMP Negeri 3 Wonogiri melaui Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah” oleh Supriyana (2008). 

Metode penelitian dipaparkan pada bab ketiga. Bab ini mencakup jenis 

penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik dan 
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pengumpulan data, validitasi data, analisis data, indikator kinerja, dan 

prosedur penelitian. 

Bab keempat merupakan pembahasan hasil penelitian mengenai 

perencanaan pembelajaran guru mata pelajaran bahasa Indonesia , pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Indonesia, dan hasil belajar bahasa Indonesia setelah 

disupervisi klinis. 

Bab kelima adalah penutup, terdiri atas simpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


