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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sekolah sebagai pendidikan formal bertujuan membentuk manusia 

yang berkepribadian, dalam mengembangkan intelektual peserta didik dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala Sekolah sebagai pemimpin 

pendidikan perannya sangat penting untuk membantu guru dan muridnya. Di 

dalam kepemimpinan kepala harus dapat memahami, mengatasi dan 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dilingkungan sekolah. 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Kepala Sekolah harus mampu 

meningkatkan kinerja para guru atau bawahannya (Rahmawati, 2010: 1).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Kepala Sekolah, 

sebagai pemimpin sekolah harus mampu memberikan pengaruh-pengaruh 

yang dapat menyebabkan guru tergerak untuk melaksanakan tugasnya secara 

efektif sehingga kinerja mereka akan lebih baik. Sebagai pemimpin yang 

mempunyai pengaruh, ia berusaha agar nasehat, saran dan jika perlu 

perintahnya diikuti oleh guru-guru. Dengan demikian ia dapat mengadakan 

perubahan-perubahan dalam cara berfikir, sikap, tingkah laku yang 

dipimpinnya. Dengan kelebihan yang dimilikinya yaitu kelebihan pengetahuan 

dan pengalaman, ia membantu guru-guru berkembang menjadi guru yang 

profesional (Rahmawati, 2010: 1).
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Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya Kepala Sekolah harus 

melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, 

manajemen dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. 

Sehubungan dengan itu, Kepala Sekolah  sebagai administrator pendidikan 

bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran di sekolahnya. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik, kepala sekolah hendaknya memahami, menguasai dan 

mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan fungsi 

sebagai administrator pendidikan. Kepala Sekolah  sebagai supervisor adalah 

bahwa kepala sekolah harus pandai meneliti, mencari dan menentukan syarat-

syarat mana sajakah yang diperlukan bagi kemajuan sekolahnya sehingga 

tujuan-tujuan pendidikan di sekolah itu semaksimal mungkin dapat tercapai. 

Kepala sekolah tersebut harus dapat meneliti dan menentukan syarat-syarat 

mana yang telah ada dan mencukupi, mana yang belum ada atau kurang 

mencukupi yang peru diusahakan dan dipenuhi (Purwanto, 2005: 115).

Jika fungsi supervisi kepala sekolah tersebut diperhatikan dan benar-

benar dilaksanakan dapat di harapkan sekolah  akan berangsur-angsur maju 

dan berkembang sebagai alat yang benar-benar memenuhi syarat untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Kemampuan kepala sekolah dalam 

melaksanakan supervisi pengajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain lingkungan masyarakat tempat sekolah itu berada, besar kecilnya sekolah 

yang menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah, tingkat dan jenis sekolah, 
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keadaan guru-guru dan pegawai yang tersedia serta kecakapan dan keahlian 

kepala sekolah itu sendiri (Purwanto, 2005: 118).

Persaingan di dunia pendidikan semakin lama semakin menarik. Ada 

yang mampu bertahan, tapi banyak pula yang gulung tikar. Kondisi demikian 

menuntut Kepala Sekolah untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu 

pembelajaran melalui supervisi pembelajaran.  Pelaksanaan supervisi 

pembelajaran yang telah diterapkan berbentuk pelayanan pembinaan guru 

yang diharapkan dapat memajukan dan mengembangkan pengajaran hal ini 

agar guru dapat mengajar dengan baik dan berdampak pada belajar siswa. 

Supervisi pembelajaran kepala sekolah berfungsi membantu guru dalam 

mempersiapkan pelajaran dengan mengkoordinasi teori dengan praktik.

Sementara ini pelaksanaan supervise pembelajaran di sekolah 

seringkali masih bersifat umum. Aspek-aspek yang menjadi perhatian kurang 

jelas, sehingga pemberian umpan balik terlalu umum dan kurang mengarah ke 

aspek yang dibutuhkan guru. Sementara guru sendiripun kadang kurang 

memahami manfaat supervise pembelajaran. Hal ini disebabkan tidak 

dilibatkannya guru dalam perencanaan pelaksanaan supervise pembelajaran. 

Padahal proses pelaksanaannya supervisi pembelajaran melibatkan guru sejak 

tahap perencanaan sehingga memungkinkan guru mengetahui manfaat 

supervise pembelajaran  bagi dirinya. Supervisi pembelajaran merupakan 

pendekatan yang melibatkan guru sejak tahap perencanaan. Supervisi 

merupakan jawaban yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang 

berhubungan dengan guru pada umumnya. Kepala sekolah diharapkan 
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memahami dan mampu melaksanakan supervisi pembelajaran karena 

keterlibatan guru sangat besar mulai dari tahap perencanaan sampai dengan 

analisis keberhasilannya. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas guru 

ialah melalui proses pembelajaran dan guru merupakan komponen sumber 

daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan secara terus menerus agar 

dapat melaksanakan fungsinya secara profesional (Sahertian, 2000:1). 

Kota Surakarta memiliki 5 Sekolah Menengah Atas (SMA)  

Muhammadiyah. Sekolah tersebut adalah SMA Muhammadiyah 1, SMA 

Muhammadiyah 2, SMA Muhammadiyah 3, SMA Muhammadiyah 5 dan 

SMA Muhammadiyah 6.  Kelima sekolah tersebut saling bersaing untuk 

meningkatkan mutu pembelajarannya.  Dari hasil observasi awal yang telah 

dilakukan penulis, bahwa kendala kepala sekolah dalam melaksanakan 

supervisi pembelajaran  adalah karena kepala sekolah belum menguasai 

tentang tugas dan fungsi sebagai kepala sekolah, kepala sekolah jarang berada 

ditempat, kepala sekolah kurang sekali mengadakan rapat yang membahas 

perkembangan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah belum 

merencanakan jadwal supervisi pembelajaran dan kepala sekolah hanya 

menggunakan teknik classroom visit (mengadakan kunjungan kelas) yang 

tidak jelas waktunya. 

Melihat pentingnya fungsi kepemimpinan Kepala Sekolah di SMA 

Muhammadiyah  Surakarta sebagai supervisor pembelajaran maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Model Supervisi 

Pembelajaran oleh Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah Kota Surakarta”.
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B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah 

”Bagaimanakah model  supervisi pembelajaran oleh Kepala Sekolah di 

Sekolah SMA Muhammadiyah Kota Surakarta”. Fokus penelitian tersebut 

dirinci ke dalam sub-sub focus  sebagai berikut:

1. Bagaimana model perencanaan supervisi pembelajaran oleh Kepala Sekolah  

di SMA Muhammadiyah Surakarta ?

2. Bagaimana model pelaksanaan  supervisi pembelajaran oleh Kepala 

Sekolah di SMA Muhammadiyah ?

3. Bagaimana model umpan balik dan tindaklanjut supervisi pembelajaran 

oleh Kepala Sekolah  di SMA Muhammadiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat disampaikan tujuan 

penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan model perencanaan supervisi pembelajaran oleh 

Kepala Sekolah  di SMA Muhammadiyah Surakarta 

2. Untuk mendeskripsikan  model pelaksanaan  supervisi pembelajaran oleh 

Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah 

3. Untuk mendeskripsikan model umpan balik dan tindaklanjut supervisi 

pembelajaran oleh Kepala Sekolah  di SMA Muhammadiyah 
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam 

perbandingan penelitian yang akan datang, ada beberapa manfaat yang dapat 

diambil pada penelitian ini:

1.   Manfaat Akademik

Berdasarkan permasalahan yang telah dituliskan di atas maka secara 

akademik, penelitian ini memberikan sumbangan yang berarti dalam 

meningkatkan kualitas penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2.   Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Model supervisi pembelajaran oleh Kepala Sekolah dapat bermanfaat 

untuk meningkatkan kemampuan  sumber daya manusia dan 

intelektualitas guru yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan 

kinerja guru  dalam pelaksanaan pembelajaran.

b. Bagi Sekolah

Secara praktis, penelitian memberikan kontribusi pada SMA 

Muhammadiyah di Kota Surakarta, khususnya dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran guna mewujudkan mutu pembelajaran yang baik 

di masa yang akan datang.

c. Bagi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kota Surakarta
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Sebagai pertimbangan bagi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam membuat 

kebijakan yang kaitannya dengan pembelajaran.

E. Kata Kunci

1. Supervisi adalah melakukan pengamatan secara langsung dan berkala oleh 

atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk kemudian 

apabila ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan yang 

bersifat langsung guna mengatasinya.

2. Supervisi Kepala Sekolah adalah supervisi yang dilakukan Kepala Sekolah 

dengan segala usahanya diarahkan pada pembinaan dan pengembangan

aspek-aspek yang terdapat dalam situasi pembelajaran, sehingga akan 

tercipta suatu situasi yang dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan di 

sekolah, yang dimaksudkan dengan situasi pembelajaran ialah situasi 

dimana terjadi proses interaksi antara guru dan murid dalam usaha mencapai 

tujuan belajar yang telah ditentukan. Tujuan konkret supervisi tersebut

menunjukkan tugas-tugas nyata yang harus dilakukan oleh kepala sekolah 

dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan “setting” pembelajaran 

dalam segala aspeknya, yang berpengaruh ke arah yang lebih baik, dan hal 

tersebut juga menjadi pedoman kegiatan bagi kepala sekolah sebagai 

seorang supervisor

3. Supervisi Pembelajaran adalah kegiatan melihat realita kondisi untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: (1) apa yang sebenarnya terjadi di 
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dalam kelas?, (2) apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan siswa di 

dalam kelas?, (3) aktivitas-aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas di 

dalam kelas itu yang berarti bagi guru dan siswa?, (4) apa yang dilakukan 

guru dalam peneapaian tujuan pembelajaran ?, dan (5) apa kelebihan dan 

kekurangan guru dan bagaimana cara mengembangkannya.


