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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

             Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

standar kualifikasi guru menyatakan bahwa seorang guru harus memiliki empat 

kompetensi minimal yaitu : Kompetensi Kepribadian, Pedagogik, professional 

dan sosial. Guru dituntut memiliki kepribadian yang diharapkan mampu menjadi 

contoh, cerdas, inovatif dan kreatif, serta professional.   

  Berbagai upaya dilakukan baik dari sekolah,maupun pemerintah, baik 

secara individu maupun kelompok melalui berbagai kegiatan, baik pelatihan 

maupun pembinaan. Strategi yang dilakukan tersebut belum dapat menjangkau 

seluruh guru yang ada. Disamping waktu yang menjadi kendala , fakta budaya 

dan pola pikir yang sulit diubah. Kenyataan yang terjadi gaya pembelajaran masih 

konvensional ,guru kurang kreatif ,banyak menggunakan metode, ceramah, 

perangkat pembelajaran cenderung hanya copy paste, tidak melakukan 

pengembangan-pengembangan. Model pembelajaran monoton sehingga kurang 

menarik bahkan siswa pasif yang berakibat hasil belajar kurang memuaskan.  

              Berdasarkan kenyataan tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di sekolah maka Supervisi Akademik,  perlu dilakukan oleh kepala sekolah kepada 

seluruh guru yang ada,  untuk membantu guru mengembangkan 

kemampuannya, mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Daresh,1989,Glickman,et al,2007).  
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 Pada kenyataannya supervisi akademik yang dilaksanakan Kepala Sekolah 

masih belum memenuhi harapan. Perencanaan yang masih belum terprogram 

dengan baik, pelaksanaan supervisi akademik juga belum terkondisi dengan baik. 

Pada kegiatan tindak lanjut belum sepenuhnya dapat diakukan sebagaimana 

harapan. Bahkan setelah pelaksanaan supervisi tidak ada tindak lanjut sama 

sekali. Mengakibatkan tidak semua guru mendapatkan giliran untuk melakukan 

supervisi pada  kurun waktu tertentu.  

B.   Rumusan Masalah 

  Ada tiga masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana perencanaan supervisi akademik pada SMP Negeri 5 Salatiga? 

2. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik pada SMP Negeri 5 Salatiga? 

3. Bagaimana  evaluasi dan tindak lanjut  supervisi akademik pada SMP 

Negeri 5 Salatiga? 

C.   Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini memiliki tiga tujuan. 

1. Mendeskripsikan perencanaan  supervisi akademik pada SMP negeri 5 

Salatiga. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan  supervisi akademik pada SMP negeri 5 

Salatiga. 

3. Mendseskrisikan  evaluasi dan tindak lanjut  supervisi akademik pada SMP 

negeri 5 Salatiga. 
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D.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu kependidikan yang menyangkut supervisi 

akademik. 

b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala sekolah selaku 

supervisor. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dinas Pendidikan sebagai bahan masukan untuk merumuskan 

konsep pengelolaan supervisi akademik. 

b. Bagi Kepala Sekolah sebagai bahan dalam melaksanakan kegiatan 

supervisi akademik. 

c. Bagi Guru dapat dijadikan bahan pengkajian dan tambahan wawasan 

dalam melaksanakan pembelajaran dengan supervisi akademik. 

E. Daftar Istilah 

1. Pengelolaan  adalah pengaturan agar seluruh potensi berfungsi secara 

optimal dalam mendukung tercapainya suatu tujuan. 

2. Supervisi akademik adalah bantuan professional kepada guru melalui 

siklus perencanaan yang sistematis, pengamatan yang cermat, dan 

umpan balik yang obyektif dan segera. 

3. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta 

tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatannya 
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terdapat sejumlah orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai 

tujuan instruksional. 

 


