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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kemampuan yang dimiliki guru harus senantiasa dikembangkan agar 

kinerjanya semakin meningkat. Kenyataan yang terjadi hingga saat ini, bahwa 

kesadaran guru untuk meningkatkan segenap potensi diri belum sesuai yang 

diharapkan. Guru  seakan-akan hanya menjalankan tugas mengajar sebagai 

suatu rutinitas tanpa dilandasi kemauan untuk selalu berkembang, sehingga 

menyebabkan kebutuhan berprestasinya menjadi melemah. Fenomena lain 

menunjukkan bahwa guru kurang komit dalam menjalankan tugas 

profesional, selain itu guru belum mencerminkan totalitas sebagai  tenaga 

pendidik profesional karena ada guru yang mencari pekerjaan sambilan. 

Fenomena tersebut apabila tidak ditindaklanjuti akan menurunkan kinerja 

guru, sehingga pencapaian mutu pendidikan menjadi terkendala. 

Permasalahan tersebut tentunya tidak sesuai dengan yang diamanatkan 

Undang-undang tentang Sisdiknas 20/2003, untuk itu kesenjangan  yang 

terjadi perlu mendapat penyelesaian terkait dengan faktor penyebab 

menurunnya kinerja guru tersebut.  

Tantangan di era global saat ini  dihadapkan pada persaingan sumber 
daya manusia, terkait hal tersebut peningkatan mutu SDM menjadi 
bagian penting dalam dunia pendidikan. SDM yang berkualitas akan 
menjadi aset berharga sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa, 
dibandingkan dengan kekayaan alam. Penyelenggaraan pendidikan yang 
diorientasikan pada pencapaian mutu diharapkan akan menghasilkan 
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sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu komponen pendidikan 
yang melibatkan input, proses, keluaran, tenaga kependidikan, sarana 
dan prasarana serta biaya  harus memperoleh pengelolaan yang baik 
(Sudrajat, 2011). 
 

Mengacu pada Permendiknas 41/2007 tentang Standar Proses, guru 

pada satuan pendidikan wajib menyusun  RPP dengan lengkap dan sistematis 

sehingga guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan (PAKEM). Tercapainya PAKEM dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan minat belajar, kreativitas serta kemandirian siswa. 

Proses pembelajaran yang terjadi di kelas adalah interaksi guru dengan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

berkualitas. Menyadari pentingnya hal tersebut harus, guru harus 

meningkatkan mutu pembelajarannya, termasuk didalamnya kinerja guru 

dalam mengajar.  Untuk itu kualitas pembelajaran yang dihasilkan guru harus 

selalu ditingkatkan, hal ini disebabkan pembelajaran adalah bagian penting 

dari keseluruhan proses pendidikan. Setiap sekolah  wajib melaksanakan 

supervisi akademis sebagai upaya untuk memberikan pembinaan guru dalam 

rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Apabila sekolah telah melaksanakan supervisi Pelaksanaan kegiatan 

supervisi dilaksanakan dalam upaya memberikan pembinaan kepada guru. 

Hal tersebut karena pembelajaran yang dilaksanakan 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 
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timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. Oleh karena kegiatan supervisi dipandang perlu untuk memperbaiki 

kinerja guru dalam proses pembelajaran. 

Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian 

contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi (Permendiknas No. 41/2007).  

Kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan 

pengawas sekolah adalah kegiatan untuk memperbaiki dan atau 

meningkatkan. Hal yang diperbaiki atau ditingkatkan adalah perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Cara yang digunakan 

adalah dengan pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. 

Pemilihan cara ini tentu sangat ditentukan oleh keadaan dan kebutuhan 

pendidik. Bisa jadi seorang pendidik hanya memerlukan contoh untuk 

meningkatkan kemampuan merencanakan, sedangkan pendidik yang 

memerlukan diskusi, konsultasi, dan pelatihan. Selain itu, kiat kepala satuan 

pendidikan dan pengawas sekolah dalam mengemban tugasnya juga sangat 

berpengaruh terhadap pemilihan cara yang tepat. 

Kegiatan supervisi tersebut dilaksanakan untuk peningkatan 

kemampuan guru dalam menyusun RPP sebagai salah satu upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran sekaligus mutu pendidikan sekolah. Dalam 

supervisi akademis ini terdapat berbagai program atau pola pendekatan yang 

mampu meningkatkan dan mendorong guru untuk belajar, baik sikap, 

kemampuan, pengetahun maupun keterampilan sehingga memberikan 
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dampak positif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai 

tuntutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pendidikan adalah suatu proses dari individu dilandasi dengan 

kesadaran untuk mencapai pengembangan atau perubahan yang lebih baik 

sesuai dengan pencapaian tujuan. Penekanan dalam arti yang umum  

pendidikan berkaitan dengan pendidikan di sekolah, yaitu usaha untuk 

mengembangan mutu SDM yang salah satunya dapat diwujudkan melalui 

proses pembelajaran. Guru sebagai bagian penting dalam proses 

pembelajaran memegang kunci keberhasilan sekolah dalam mencapai 

pendidikan yang berkualitas. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila guru mau 

dan mampu melaksanakan tugas-tugas profesional dengan baik dalam rangka 

menghasilkan pembelajaran yang berkualitas.  Selain itu guru harus memiliki 

kesadaran tinggi untuk mengembangkan kompetensinya, memiliki sikap 

inovatif terhadap perubahan sejalan dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi serta meningkatkan keterlibatannya dalam masyakarat. Dengan 

demikian, kualitas SDM guru adalah unsur penting sekolah yang harus 

senantiasa dikembangkan, selanjutnya untuk mengetahui hasil kerja guru 

diperlukan supervisi dan evaluasi. Kenyataan yang terjadi, belum seluruhnya 

guru memiliki motivasi untuk mengembangan kemampuannya sehingga 

pembinaan dan program pengembangan profesional guru amat penting 

dilaksanakan.  
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Program pengembangan profesional guru dapat diupayakan melalui 
pendidikan pra jabatan serta pembinaan dalam jabatan, selain itu dapat 
diupayakan melalui ketelibatan guru mengikuti pendidikan dan pelatihan 
serta bentuk program pengembangan guru lainnya  (Rudi, 2013).  

 
Supervisi dalam pendidikan dikenal dengan supervisi administratif 

dan supervisi akademik.   Supervisi akademik (instruksional) dilakukan 

pengawas atau kepala sekolah, tujuannya diarahkan pada peningkatan 

kualitas pembelajaran oleh sebab itu penilaiannya lebih bersifat kualitatif 

yang diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran. Supervisi 

administratif sering disebut supervisi manajerial, bertujuan mengetahui 

efisiensi sistem pendidikan dari setiap sekolah terkait dengan layanan 

pembelajaran dan penilaiannya bersifat kuantitatif yang melibatkan level 

manajerial sekolah serta unsur sumber daya sekolah. Pelaksanaan supervisi 

akademik di setiap sekolah amat penting untuk dilakukan, yaitu suatu 

kegiatan yang direncanakan untuk memberikan bantuan kepada guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Pelaksanaannya dapat dilakukan 

pengawas atau kepala sekolah melalui dukungan dan penilaian proses 

pembelajaran di kelas. Supervisi akademik memberikan kontribusi pada 

kinerja mengajar guru sehingga  mutu pembelajaran yang dihasilkan 

diharapkan akan semakin meningkat.  

Dapat diperoleh gambaran,  bahwa mutu pendidikan sangat 

tergantung dari kualitas pembelajaran yang merupakan komponen penting 

dari proses pendidikan di sekolah. Setiap kepala sekolah wajib melaksanakan 
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supervisi akademik sesuai dengan pedoman, yang disusun secara terprogram 

(misalnya tiap semester dua kali) serta berkelanjutan. Dukungan tersebut 

amat penting dilakukan untuk mengetahui apakah guru selama 

melaksanakan proses pembelajaran sudah mampu mencapai efektivitas, 

selain itu memberikan pembinaan untuk memperbaiki kinerja guru agar guru 

dapat mencapai pembelajaran yang berkualitas. 

 Salah satu tugas kepala sekolah dasar adalah melaksanakan supervisi 

akademik. Untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif diperlukan 

keterampilan konseptual, interpersonal dan teknikal. Oleh sebab itu, setiap 

kepala sekolah dasar harus memiliki dan menguasai konsep supervisi 

akademik Karena salah satu dimensi kompetensi yang harus dikuasai kepala 

sekolah adalah dimensi supervisi akademik. Dari delapan kompetensi pada 

dimensi akademik yang harus dimiliki kepala sekolah  adalah kompetensi 

yang berkenaan dengan pemahaman utuh tentang proses belajar dan 

pembelajaran. Karena kepala sekolah dituntut untuk dapat memberikan 

pengarahan profesional pada masalah belajar dan pembelajaran yang terjadi 

di kelas.  

Zuhdi (2013) menegaskan bahwa supervisi akademik merupakan 
kegiatan pembinaan dengan memberi bantuan teknis kepada guru dalam 
melaksanakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 
Kualitas belajar siswa sangat ditentukan oleh kualitas pembelajaran yang 
dihasilkan guru. Mengingat pentingnya pembelajaran yang berkualitas, 
diperlukan pembinaan dan pendampingan dari kepala dampingan sekolah 
dalam bentuk supervisi akademik secara berkelanjutan dengan tujuan 
agar proses pembelajaran guru di kelas menjadi semakin berkualitas dan 
memberikan kontribusi apda peningkatan hasil belajar siswa. 
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Dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa supervisi akademik 

sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu kinerja guru dalam 

pembelajaran dan sekaligus meningkatkan prestasi belajar siswa. Berdasarkan 

pengamatan sementara yang dilakukan terhadap guru-guru di SMP Negeri 2 

Tasikmadu Karanganyar menunjukkan bahwa kinerja guru dalam 

pembelajaran belum seluruhnya memenuhi harapan. Hal ini didukung dengan 

data hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sri Handayani selaku Kepala Sekolah 

SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 

bahwa “Upaya peningkatan kinerja mengajar guru menjadi tugas penting 

kepala sekolah, karena selama ini kemampuan guru dalam mengelola proses 

pembelajaran dimasih perlu ditingkatkan”. Data mengenai belum optimalnya 

kinerja mengajar guru ditunjukkan dengan beberapa  beberapa indikator 

sebagai berikut. 

Tabel 1 Indikator Rendahnya Kemampuan Mengajar  Guru di SMP Negeri 2 
Tasikmadu Karanganyar 

 
No Indikator  
1. Pemahaman guru terhadap penerapan KTSP berbasis kompetensi 

dalam pelaksanaan KBM belum optimal. 
2 Metode pembelajaran yang digunakan guru masih banyak yang 

monoton. 
3. Penggunaan alat, bahan atau media pembelajaran masih belum 

optimal. 
4. Belum semua guru melaksanakan analisis hasil ujian dan analisis 

butir soal. 
5. Belum semua guru melaksanakan remedial dan pengayaan secara 

terprogram. 
Sumber  :  Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMPN 2 

Tasikmadu Karanganyar, Selasa tanggal 3 Maret 2015. 
 

Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa guru-

guru di SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar  dalam melaksanakan tugas 
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profesional sebagai pendidik tidak terlepas dari adanya kelemahan dan 

keterbatasan terutama dalam hal ini menyangkut kinerja guru dalam proses 

pembelajaran. Permasalahan ini menjadi tugas penting kepala sekolah dalam 

rangka mendorong guru menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, dan 

salah satu upaya yang dapat ditempuh  kepala sekolah yaitu kegiatan supervisi 

akademik yang dilakukan secara terpogram dan berkesinambungan. Kegiatan 

supervisi akademik di SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar dapat berjalan 

efektif sesuai dengan tujuan, apabila didukung dengan pengelolaan  supervisi 

akademik yang baik yaitu mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

umpanbalikan.  

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini perlu diidentifikasi. Adapun 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengapa kualitas pembelajaran guru di SMP Negeri 2 Tasikmadu 

Karanganyar kurang maksimal ? 

2. Mengapa kinerja guru dalam pembelajaran di SMP Negeri 2 Tasikmadu 

Karanganyar perlu ditingkatkan? 

3. Mengapa supervisi akademik di SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar 

penting dilakukan? 
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4. Mengapa supervisi akademik di SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar 

perlu dikelola dengan baik? 

 

C.  Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti perlu membatasi masalah 

yang ada pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tema atau masalah yang diteliti yaitu gambaran mengenai pengelolaan 

supervisi akademik yang ditujukan bagi guru-guru di SMP Negeri 2 

Tasikmadu Karanganyar pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai supervisor adalah kepala 

sekolah. 

2. Landasan yuridis formal yang digunakan adalah : Undang-undang Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang dijabarkan dengan Permendiknas 

Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah. Landasan ini 

bertujuan sebagai penguatan kemampuan kepala sekolah sesuai dengan 

standar kepala sekolah sehingga kepala sekolah diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya dan menghasilkan lulusan 

yang cerdas, kreatif, inovatif dan berpikir kritis. Kompetensi supervisi 

akademik kepala sekolah setidaknya mencakup kegiatan (1) 

merencanakan program supervisi akademik (2) melaksanakan supervisi 

akademik (3) menindaklanjuti hasil supervisi akademis (Kemendiknas, 

2010). 
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3. Supervisi akademik dalam penelitian ini diartikan kegiatan pembinaan 

dari kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar dengan 

memberi bantuan teknis kepada guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional 

guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

4. Tujuan pengelolaan supervisi akademik di SMP  Negeri 2 Tasikmadu 

Karanganyar untuk meningkatkan profesionalisme guru.  Sasaran yang 

ingin dicapai yaitu peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran. 

5. Teknik supervisi akademik dilakukan melalui supervisi kunjungan kelas 

dan supervisi klinis. Supervisi kunjungan kelas dimaksudkan sebagai 

upaya kepala sekolah mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang 

terjadi dalam kelas, sedangkan supervisi klinis adalah layanan yang 

diberikan kepala sekolah kepada guru yang mengalami permasalahan 

pembelajaran. 

6. Pengelolaan supervisi akademik dibatasi pada pelaksanaan supervisi yang 

dilakukan Kepala Sekolah kepada guru yang mengalami permasalahan 

dalam pembelajaran diawali dengan membuat sebuah perencanan, 

pelaksanaan, penilaian dan umpanbalikan. 

 

D.  Rumusan Masalah 

     Sejalan dengan latar belakang masalah, pengelolaan supervisi 

akademik di SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar mulai dari tahap 
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perencanaan, pelaksanaan, dan umpanbalikan perlu dilakukan sehingga 

dapat mendorong peningkatan kinerja mengajar guru dan prestasi belajar 

siswa. Pokok masalah yang dirumuskan terfokus pada 3 hal : 

1. Bagaimana perencanaan supervisi akademik di SMP Negeri 2 Tasikmadu 

Karanganyar? 

2. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik di SMP Negeri 2 Tasikmadu 

Karanganyar? 

3. Bagaimana penilaian dan umpanbalikan supervisi akademik di SMP Negeri 

2 Tasikmadu Karanganyar? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian untuk mendeskripsikan tentang 

pengelolaan supervisi akademik di SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian, yaitu mendeskripsikan tentang, 

a. Perencanaan supervisi akademik di SMP Negeri 2 Tasikmadu 

Karanganyar. 

b. Pelaksanaan supervisi akademik di SMP Negeri 2 Tasikmadu 

Karanganyar. 

c. Penilaian dan umpanbalikan supervisi akademik di SMP Negeri 2 

Tasikmadu Karanganyar. 
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F.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya mengenai supervisi akademik. 

b. Bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian ini, dapat 

digunakan sebagai sarana mengembangkan wawasan terutama yang 

ingin melakukan penelitian tentang  pengelolaan supervisi akademik. 

2. Manfaat praktis 

a. Peneliti dapat menerapkan ilmu supervisi pendidikan ke dalam 

praktek penelitian di lapangan tentang pengelolaan supervisi 

akademik di SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar. 

b.  Bagi kepala sekolah SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar dapat 

digunakan sebagai kebijakan dalam meningkatkan kualitas supervisi 

akademik 


