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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan proses pembelajaran menduduki posisi yang penting dalam 

kegiatan pendidikan di sekolah, apalagi peran guru terhadap keberhasilan 

dalam proses pembelajaran sangat dominan.  Hal ini tampak pada sebagian 

rincian tugas dan tanggung jawab para guru dalam pelaksanaan pendidikan  di 

sekolah. Sekolah harus memfasilitasi pada guru  dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, hal ini  sesuai yang diisyaratkan dalam PP No. 19 tahun 2005. 

Oleh karena itu seorang guru harus bersikap dan berjiwa profesional agar 

dapat menjalankan amanat yang ada PP tersebut. 

Sebagai tenaga professional, guru diharapkan mempunyai kemampuan 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi (UU No. 20 tahun 2003 Pasal 39 ayat 2). Dalam PP No. 19 

tahun 2005 perihal  standar kompetensi guru yang harus dimiliki seorang guru, 

maka pada setiap guru diamanati untuk memenuhi standar kualifikasi dan 

standar kompetensi guru yang terdiri 1) Kompetensi Paedagogik, 2) 

Kompetensi Kepribadian, 3) Kompetensi sosial, 4) Kompetensi Profesional. 

Meskipun semua guru dituntut harus memenuhi dari standart 

kompetensi, masih banyak guru-guru yang tidak jelas latar belakang 

pendidikannya dengan berbagai alasan masih ada di sekolah-sekolah. 
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Sedangkan guru yang sudah ditemukan memiliki latar belakang Sarjana (S1) 

masih banyak diantara mereka yang tidak berkualitas (Syaiful Sagala, 2010: 

22).  Akhirnya banyak peserta didik tidak dapat menerima layanan belajar 

yang memenuhi standar yang di persyaratkan. Hal ini semuanya berkontribusi 

pada rendahnya kualitas pendidikan, selanjutnya berimplikasi pada rendahnya 

kualitas sumber daya manusia, dan rendahnya kualitas kemampuan akan 

bersaing bagi lulusan lembaga pendidikan, dari berbagai masalah ini perlu 

bantuan dan pembinaan oleh seorang supervisor (pengawas maupun kepala 

sekolah). 

Dalam proses supervisi pendidikan kemampuan seorang supervisor 

(pengawas sekolah atau kepala sekolah) dalam melaksanakan pengawasan 

harus memiliki kemampuan untuk membina guru dalam rangka mempertinggi 

kualitas pembelajaran yang dilaksanakannya, sehingga berdampak terhadap 

kualitas hasil belajar siswa (Dirjen Depdiknas, 2010: 2). Dalam praktek 

pelaksanaan supervisi pendidikan inti sasarannya adalah kompentensi 

supervisi pendidikan, guru dalam proses pembelajaran untuk maningkatkan 

kualitas  pelaksanaan pembelajaran, yang terdiri dari materi pokok  dalam 

proses pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, pemilihan strategi/metode 

teknik pembelajaran, penggunaan media teknolgi informasi, dan mulai proses 

hasil pembelajaran. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah mutu pembelajaran,  masalah 

yang esensial yaitu masalah kualitas mengajar yang dilakukan guru harus 

mendapat pengawasan dan pembinaan yang terus menerus dan berkelanjutan. 
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Masalah ini berhubungan erat dengan pengawasan kompetensi supervisi 

pendidikan  untuk memperbaiki pembelajaran. Guru belum dapat bantuan 

yang optimal sehingga menyebabkan kualitas pendidikan menjadi rendah. 

Pengawasan yang khas hanya berlaku dalam pendidikan, bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan belajar bermutu yang 

dilayani guru. 

Hal-hal yang perlu di perhatikan dan dikembangkan pada diri setiap 

guru oleh Kepala Sekolah sebagai supervisor adalah 1) kepribadian guru, 2) 

peningkatan profesi secara kontinu, 3) proses pembelajaran, 4) penguasaan 

materi pelajaran, 5) keragaman kemampuan guru dan, 6) kemampuan guru 

dalam bekerjasama dengan masyarakat. 

Bantuan profesional untuk mengembangkan kemampuan guru dalam 

kinerja merupakan kondisi yang sangat diperlukan jika guru-guru ingin 

berkembang ke arah yang lebih baik sesuai dengan perubahan lembaga yang 

diinginkan, bantuan berupa perbaikan metodologi pembelajaran, pemecahan 

kesulitan individual, penguasaam materi belajar, penggunaan sumber belajar 

maupun buku teks, Dadang Suhardan (2010: 84). Berpijak pada batasan 

pengertian tersebut maka ada tiga fungsi supervisi (1) sebagai kegiatan 

meningkatkan mutu pembelajaran, (2) sebagai pemicu atau penggerak 

terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pembelajaran, (3) 

sebagai kegiatan memimpin dan membimbing. 

Pengawas sekolah sebagai supervisor harus memiliki ketrampilan yeng 

memungkinkan ia menjadi seorang manager. Dalam hal ini seorang supervisor 
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memastikan seorang guru pada sekolah tertentu menunjukkan penampilan 

pekerjaannya sesuai tuntutan yang nantinya akan menunjukkan kontribusi 

terhadap sekolah. Pada dasarnya supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan 

yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai lainnya dalam 

melakukan pekerjaan mereka secara efektif. 

Dimensi kompetensi supervisi ada tiga yang harus dilaksanakan oleh 

supervisor (1) Merencanakan program supervisi pendidikan  dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru. (2) Melaksanakan supervisi pendidikan  

terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang 

tepat. (3) Menindaklanjuti hasil supervisi pendidikan  terhadap guru dalam 

rangka peningkatan profesionalisme guru. 

Sebagai tenaga profesional guru diharapkan mempunyai pengetahuan 

yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menurut (UU No 

20 tahun 2003 Pasal 39 ayat 2). Menurut Harsono, (2007:76) bahwa Kepala 

Sekolah dan Guru harus memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan 

kajian serta analisis agar semakin peka terhadap masalah pendidikan, sesuai 

dengan beberapa kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah dan guru. 

Mampu melakukan kajian yang dimaksud adalah mampu mempelajari 

maupun menggali pengetahuan atau ilmu tentang pendidikan untuk 

mempersiapkan diri sesuai dengan profesinya, seorang guru harus mampu 

menguasai materi pembelajaran yang akan dilakukan. Demikian juga analisis 
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adalah merupakan proses penyelidikan dan penyusunan data yang telah 

terkumpul, maksudnya agar penyaji dapat menyempurnakan pemahaman 

tehadap data tersebut untuk dapat menyajikannya kepada orang lain dengan 

lebih jelas apa yang telah ditemukan (Sudarwan, 2012: 210).  

Kegiatan supervisi pendidikan  pada umumnya dilakukan dengan 

pendekatan tidak langsung dengan mengidentifikasikan kontektual, self 

evaluatif maupun kolaboratif, partisipatasi yang di sebabkan oleh faktor guru 

itu sendiri karena sudah mendekati usia purna tugas.  Secara psikologis 

pengalaman setelah mendapatkan supervisi dari kepala sekolah yang diperoleh 

pada waktu mengajar akan sangat bermakna dalam menguatkan percaya diri 

maupun optimisme kerja. Dengan pengalaman tersebut guru dapat mengetahui 

pemecahan masalah pembelajaran baik sekarang maupun yang akan datang, 

sehingga dapat melakukan inovasi pembelajaran. 

Belajar merupakan proses yang melibatkan manusia secara orang 

perorang sebagai satu kesatuan organisasi sehingga terjadi perubahan pada 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap,  John dalam Dimyati (2012: 116). Diakui 

bahwa belajar mengajar adalah proses tanpa henti  (angoing process) supervisi 

pendidikan  memberi otoritas kepada guru dalam memilih pengembangan 

profesional dan opsi kepengawasan yang paling sesuai dengan kebutuhan. 

Pelaksanaan supervisi pendidikan  di SMP Kecamatan Kedawung 

dilaksanakan secara klinis dengan memantu  kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan secara berkala. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan seorang 

supervisor harus memperhatikan prinsip-prinsip prinsip-prinsip antara lain (1) 
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Hubungan konsultatif kolegial, dan bukan herarchis,  (2) Dilaksanakan secara 

demokratis, (3) Berpusat pada guru, (4) Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan 

guru, (5) Merupakan bantuan profesional (Mulyasa, (2008:113). Selain 

prinsip-prinsip tersebut agar pelaksanaan supervisi pendidikan dapat berjalan 

dengan baik maka perlu memperhatikan situasional dimana supervisi 

pendidikan tersebut dilaksanakan. Demikian juga yang dilakukan oleh para 

supervisor yang ada di SMP kecamatan Kedawung, yang akibatnya 

pelaksanaan supervisi di SMP Kecamatan Kedawung tidak mengalami 

kendala yang berarti, hal ini terlaksana karena pelaksanaan  Supervisi di SMP 

Kecamatan Kedawung menggunakan pola hubungan interaktif antara 

pengawas  sekolah, kepala sekolah sebagai supervisor dan guru sebagai mitra 

supervisor. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan agar dapat dijadikan acuan 

yang baik dalam pelaksanan supervisi pendidikan di kabupaten Sragen. 

 

B. Rumusan Masalah 

Supervisi pendidikan merupakan langkah dan tata cara pelaksanaan 

supervisi pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran yang  dilakukan 

Kepala Sekolah dalam melaksanakan supervisi, perencanaan yang telah 

disusun secara sistematis. Berdasarkan pengamatan di atas rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan supervisi pendidikan di 

SMP Kecamatan Kedawung,  Kabupaten Sragen. Lebih lanjut rumusan 

masalah dijabarkan dalam beberapa sub rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perencanaan supervisi pendidikan di SMP Kecamatan 

Kedawung Kabupaten Sragen ?  

2. Bagaimana pelaksanaan supervisi pendidikan di SMP Kecamatan 

Kedawung Kabupaten Sragen ? 

3. Bagaimana evaluasi supervisi pendidikan di di SMP Kecamatan Kedawung 

Kabupaten Sragen ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Seperti diungkapkan dalam tema pokok penelitian, bahwa kegiatan ini 

ingin menjabarkan pengelolaan supervisi pendidikan pada proses peningkatan 

mutu pembelajaran di sekolah, terutama yang mengangkat pelayanan terhadap 

guru dalam usaha memperbaiki mutu pembelajaran di sekolah, terutama yang 

menyangkut pelayanan terhadap guru dalam usaha memperbaiki mutu 

mengajar dan proses belajar terhadap peserta didiknya. 

Berdasarkan pada perumusan masalah penelitian ada tiga tujuan yang 

akan dikaji sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan supervisi pendidikan  di SMP 

Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.  

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan supervisi pendidikan  yang 

dilaksanakan di SMP Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi supervisi pendidikan di SMP Kecamatan 

Kedawung Kabupaten Sragen  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan tentang pelaksana 

supervisi pendidikan untuk menghadapi sistem penilaian secara on line yang 

menjadi tuntutan pemerintah,dan mampu menghasilkan suatu strategi 

pelaksanaan supervisi pendidikan yang tepat untuk menghasilkan guru dan 

tenaga pendidikan yang profesional di bidangnya masing-masing.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Instansi Terkait  

Hasil kegiatan ini diharapkan memberi manfaat yang bernialai 

praktis maupun yang bernilai akademis. Nilai praktis, berhubungan 

dengan andil supervisi pendidikan terhadap layanan belajar berkualitas 

dalam implementasi supervisi kompetensi pembelajaran. Hasil kajian 

diharapkan dapat memberi masukan berupa teknik/sistem supervisi  

pendidikan  para supervisor. Nilai akademis, dalam kajian ini diharapkan 

memberikan masukan bagi perkembangan kemajuan dunia ilmu 

pengetahuan khususnya supervisi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan 

yang dapat membantu pemecahan masalah. 

Diharapkan dapat mengembangkan perbaikan strategi Kepala 

Sekolah dalam menerapkan teknik pengawasan proses pembelajaran, 

mendapatkan teknik sistem pengawasan pembelajaran untuk perbaikan 

mutu pendidikan. Hasil ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

menyampaikan sistem pembelajaran. 
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b. Manfaat Bagi Sekolah  

Hasil kegiatan  dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai 

evaluasi langkah pembelajaran dalam peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah. 

c. Manfaat Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian kajian 

lebih lanjut tentang perencanaan Kepala Sekolah sebagai supervisor, 

dapat memberi kontribusi dan wacana ilmu pengetahuan. Memberi 

informasi terhadap peneliti bahwa sistem supervisi/pengawasan 

pendidikan  dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi guru 

dalam meningkatkan pembelajaran. 

 


