
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam  konteks  pembangunan  sektor  pendidikan,  guru  merupakan 

pemegang peran yang amat sentral.  Guru merupakan jantung pendidikan. 

Adanya  denyut  dan  peran  aktif  guru,  kebijakan  pembaharuan  pendidikan 

secanggih  apapun  tetap  akan  sia-sia.  Sebagus  apapun  dan  semoderen 

apapun sebuah kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan dirancang, 

jika  tanpa  guru  yang  berkualitas,  maka  tidak  akan  membuahkan  hasil 

optimal.  Artinya,  pendidikan yang baik  dan unggul  tetap akan bergantung 

pada kondisi mutu guru. 

Fakta  di  lapangan  tersebut  merefleksikan  bahwa  peningkatan  mutu 

guru  mutlak  harus  segera  dilaksanakan,  mengingat  untuk  menjadi  bangsa 

yang  besar  dan  berdaya  saing  tinggi  diperlukan  SDM  yang  berkualitas, 

handal,  dan  profesional.  Agar  dapat  mencetak  sumberdaya  manusia 

Indonesia  yang  berkualitas,  sektor  pendidikan  harus  digarap  dengan 

sungguh-sungguh. Di antara upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia adalah dengan meningkatkan kualitas  maupun kompetensi  guru 

sebagai  salah  satu  pilar  keberhasilan  pendidikan,  dan  menerapkan 

manajemen berbasis sekolah (Baedhowi, 2008: 1).
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Manajemen  Berbasis  Sekolah  yang  merupakan  refleksi  pergeseran 

paradigma sistem pengelolaan dan pembinaan pendidikan dari  centralized 

system menuju  decentralized system menuntut  kesadaran,  komitmen,  dan 

keterlibatan semua pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan untuk 

saling bekerja  sama dan membangun sinergi  mewujudkan sekolah  efektif. 

pengawas, sebagai salah satu pemangku kepentingan pendidikan, memiliki 

peran yang amat penting dalam mewujudkan sekolah efektif dalam kerangka 

Manajemen  Berbasis  Sekolah,  yang  ditandai  oleh  pembelajaran  yang 

bernuansa  aktif, senang, interaktif dan kreatif  sehingga efektif (ASIK–Efektif) 

dalam mencapai tujuan pembelajaran (Hartoyo, 2010: 1).

Peran dan keberadaan pengawas semakin diperlukan tidak hanya untuk 

memberikan  bimbingan,  bantuan  dan  pembinaan  kepada  guru  untuk 

meningkatkan  kinerja  dalam  pengelolaan  pembelajaran,  tetapi  yang  lebih 

penting adalah sebagai “perekat” (glue) bagi warga sekolah, sehingga dapat 

saling  bekerja  sama  mendukung  tercapainya  tujuan  sekolah.  Namun 

demikian,  implementasi  supervisi  di  lapangan  masih  sangat  bervariasi. 

Bahkan di beberapa sekolah, supervisi tidak dapat berjalan dengan optimal 

dan  efektif  dikarenakan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  kurang 

memadainya  pengetahuan,  keterampilan  dan  pengalaman  pengawas, 

termasuk pengawas dan kepala sekolah, maupun pemahaman guru tentang 

supervisi yang belum memadai. Oleh karena itu, baik pengawas maupun guru 

dan  pihak–pihak  yang  disupervisi  perlu  secara  pro  aktif  menambah 
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pengetahuan  dan  pemahaman  mereka  tentang  supervisi  agar  terjalin 

keterpaduan dan kerjasama sinergi dalam menunjang pelaksanaan supervisi 

di sekolah.

Supervisi klinis difokuskan pada perbaikan pembelajaran melalui siklus 

yang  sistematis  dimulai  dari  tahap perencanaan,  pengamatan dan analisis 

yang  intesif  terhadap  penampilan  pembelajarannya  dengan  tujuan  untuk 

memperbaiki  proses  pembelajaran.  Menurut  Sudrajat  (2010:  1)  supervisi 

klinis diperlukan karena adanya berbagai alasan diantaranya adalah: (1) Tidak 

ada  masukan  dari  orang  yang  kompeten  sejauhmana  praktik  profesional 

telah  memenuhi  standar  kompetensi  dan kode etik,  (2)  Ketinggalan  iptek 

dalam proses pembelajaran, (3) Kehilangan identitas profesi, (4) Kejenuhan 

profesional (bornout),  (5) Pelanggaran kode etik yang akut,  (6) Mengulang 

kekeliruan  secara  masif,  (7)  Erosi  pengetahuan  yang  sudah  didapat  dari 

pendidikan prajabatan (PT), (8) Siswa dirugikan, tidak mendapatkan layanan 

sebagaimana  mestinya,  (9)  Rendahnya apresiasi,  kepercayaan  masyarakat, 

dan pemberi pekerjaan.

Seorang pengawas dalam melakukan tanggung jawabnya harus mampu 

mengembangkan  potensi  kreativitas  dari  orang  yang  dibina  melalui  cara 

mengikutsertakan orang lain  untuk berpartisipasi  bersama.  Supervisi  harus 

bersumber  pada kondisi  masyarakat.  Pengawas bertugas  menukar ide dan 

pengalaman  tentang  mensikapi  perubahan  tata  nilai  dalam  masyarakat 

secara arif dan bijaksana. Jabatan supervisi bertugas memelihara, merawat 
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dan  menstimulasi  pertumbuhan  jabatan  guru.  Diharapkan  guru  menjadi 

semakin  professional  dalam  mengemban  amanat  jabatannya  dan  dapat 

meningkatkan posisi tawar guru di masyarakat dan pemerintah, bahwa guru 

punya peranan utama dalam pembentukan harkat dan martabat manusia. 

Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  supervisi  di 

lingkungan pendidikan  dasar  adalah  bagaimana  cara  mengubah pola  pikir 

yang bersifat otokrat dan korektif menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif, 

yaitu sikap yang menciptakan situasi dan relasi di mana guru-guru merasa 

aman dan diterima sebagai subjek yang dapat berkembang sendiri. Untuk itu, 

supervisi harus dilaksanakan berdasarkan data, fakta yang objektif.

Banyak guru yang mengalami masalah/kesulitan dalam melaksanakan 

pembelajaran  pada  mata  pelajaran  yang  diampunya.  Kesulitan  tersebut 

dapat disebabkan  oleh  karakteristik mata pelajaran sehingga sulit dipahami 

guru atau kesulitan dalam aspek-aspek teknis metodologis sehingga bahan 

ajar kurang dipahami peserta didik. Supervisi klinis yang dilakukan pengawas 

sekolah kepada guru  merupakan salah  satu  upaya membantu  guru untuk 

mengatasi  masalah  yang  dialaminya  dalam  rangka  memperbaiki  kualitas 

pembelajaran (Sudjana, 2008: 42).

Dalam  menghadapi  perubahan  kurikulum,  seorang  guru  harus  dapat 

meningkatkan kualitas hasil  pendidikan dan harus ditemukan strategi atau 

pendekatan pembelajaran yang efektif di kelas, yang lebih memperdayakan 

siswa  (Nurhadi,  2004:  2)  guru  juga  harus  mempunyai  kemampuan  dalam 
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menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  pada  pembelajaran.  Hal  tersebut 

berarti  bahwa  untuk  meningkatkan kualitas  pembelajaran  dibutuhkan 

strategi  pembelajaran  yang  efektif  di  kelas.  Oleh  karena  itu,  guru  harus 

memiliki kemampuan dalam memilih strategi pembelajaran yang efektif agar 

kegiatan  belajar  siswa  dapat  berlangsung  dengan  baik  dan  dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran.

Pelaksanaan  supervisi  pengajaran  merupakan  kegiatan  yang  wajib 

dilakukan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Pelaksanaan  kegiatan 

supervisi  dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah  dan  pengawas  sekolah  dalam 

memberikan pembinaan kepada guru.  Hal  tersebut  karena proses  belajar-

mengajar yang dilaksakan guru merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Proses belajar 

mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan 

guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi  edukatif  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Oleh  karena  kegiatan 

supervisi  dipandang  perlu  untuk  memperbaiki  kinerja  guru  dalam  proses 

pembelajaran.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  yang  diuraikan  di  atas,  maka 

penelitian  ini  terfokus pada:  Bagaimana  karakteristik  supervisi  klinis 
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pendidikan  dasar  di  Sekolah  Dasar  Negeri  1  Putatnganten,  Karangrayung 

Grobogan, Fokus penelitian tersebut dapat dijabarkan menjadi 3 sub fokus.

1. Bagaimana  karakteristik  perencanaan  supervisi  klinis  di  Sekolah  Dasar 

Negeri 1 Putatnganten, Karangrayung Grobogan?

2. Bagaimana  karakteristik  pelaksanaan  supervisi  klinis  di  Sekolah  Dasar 

Negeri 1 Putatnganten, Karangrayung Grobogan?

3. Bagaimana  karakteristik  umpan  balik  hasil  supervisi  klinis  di  Sekolah 

Dasar Negeri 1 Putatnganten, Karangrayung Grobogan?

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian mempunyai  tujuan yang akan memberikan manfaat 

dari penelitian yang dilaksanakan, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk  mendeskripsikan  karakteristik  perencanaan  supervisi  klinis  di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Putatnganten, Karangrayung Grobogan.

2. Untuk  mendeskripsikan  karakteristik  pelaksanaan  supervisi  klinis  di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Putatnganten, Karangrayung Grobogan.

3. Untuk mendeskripsikan karakteristik umpan balik hasil supervisi klinis di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Putatnganten, Karangrayung Grobogan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk  menambah  dan  mengembangkan  wawasan  ilmu 

pengetahuan tentang pengelolaan supervisi klinis pada pendidikan dasar 

6



dan  sebagai  sumbangan  keilmuan  tentang  perencanaan,  pelaksanaan, 

umpan balik hasil supervisi klinis di sekolah dasar.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Kepala Sekolah

Hasil  penelitian  dapat  digunakan  sebagai  bahan  masukan 

kepala  sekolah  dalam  upaya  meningkatkan  profesionalisme  guru 

melalui kegiatan supervisi.

b. Untuk Guru

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran.

c. Untuk Peneliti Berikut

Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  kajian 

untuk  mengembangkan penelitian lebih  lanjut  tentang pengelolaan 

supervisi klinis pada pendidikan dasar.

E. Daftar Istilah

1. Supervisi  klinis  merupakan  bantuan  yang  diberikan  pengawas  kepada 

guru (bawahan) agar guru mengalami pertumbuhan secara maksimal dan 

integral baik profesi maupun pribadinya.

2. Perencanaan  merupakan  tahap  awal  dimana  pengawas  dan  guru 

bersama-sama  membicarakan  rencana  tentang  materi  observasi  yang 

akan dilaksanakan.
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3. Pelaksanaan  merupakan  bimbingan  yang  diberikan  oleh  pengawas 

bersifat bantuan bukan perintah.

4. Umpan  balik  merupakan  bagian  yang  penting  dari  penilaian,  tinjauan 

singkat terhadap umpan balik dan bagaimana prosesnya merupakan hal 

yang  berguna  untuk  membantu  adanya  pemahaman  terhadap 

wawancara penilaian.
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