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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai salah satu sarana mewujudkan keberhasilan suatu 

bangsa. Menurut UU No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara. Berdasarkan uraian diatas maka pendidikan diharapkan dapat 

meningkatkan  potensi siswa untuk memiliki kepribadian serta masa depan 

yang cemerlang dan berguna bagi bangsa dan negara.  

Guru merupakan sumber daya manusia yang perlu dikembangkan 

potensi dalam mengajar serta mendidik siswa. Hal ini seperti yang 

diungkapkan Aqib (2002: 22) berpendapat bahwa guru adalah faktor penentu 

dalam keberhasilan pendidikan karena memegang posisi sentral dan sumber 

belajar mengajar. Menurut Rohani (2004: 1) “ Tugas dan tanggung jawab 

utama seorang guru/pengajar adalah mengelola pengajaran dengan lebih 

efektif, dinamis, efisien, dan positif”. Oleh karena itu usaha pengembangan 

kinerja guru perlu ditingkatkan.  Dalam usaha mengembangkan kinerja guru, 

guru perlu dibina dan dikembangkan potensinya. Potensi sumber daya guru 

perlu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Masyarakat sudah mempercayakan anak-anaknya untuk menuntut 
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ilmu dan dididik oleh guru, oleh karena itu seorang guru harus mampu 

mengembangkan kompetensinya. Kompetensi menurut Usman (dalam 

Kunandar 2014: 51) “ Suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau 

kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif”. 

Adapun kompetensi yang harus dikuasai guru meliputi kompetensi 

kepribadian, professional, sosial, serta paedagogik.   

Beberapa cara untuk meningkatkan kualitas kinerja guru disekolah, 

salah satunya adalah dengan  mengefektifkan dimensi kompetensi supervisi 

oleh kepala sekolah. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja  guru 

baik pengetahuan maupun ketrampilan dalam pembelajaran. Supervisi 

bermaksud  memperkembangkan  situasi  belajar  dan  mengajar yang lebih 

baik (Herabudin, 2009: 197). Yang dimaksud situasi belajar dan mengajar 

ialah  situasi  dimana  terjadi  proses  interaksi  antaru  guru  dengan  siswa  

dalam  usaha mencapai  tujuan  belajar  yang  ditentukan.  Usaha  ke  arah  

perbaikan  pembelajaran ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir 

pendidikan yaitu pembentukan pribadi anak yang mandiri. 

Menurut Wahjosumidjo (2007: 81) “Kepala sekolah yang berhasil 

apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang 

kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah 

sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah”. 

Peran kepala sekolah dalam supervisi akademik sangat  menentukan terhadap  

kualitas  pembelajaran. Menurut Akhmad Sudrajat (2006) menjelaskan 

pengertian supervisi akademik sebagai kegiatan pembinaan dengan memberi 

bantuan teknis kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang 
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bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran . Bantuan teknis yang 

dapat diberikan oleh guru adalah dengan memberikan dukungan dan evaluasi 

terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran 

Realitanya  supervisi  tersebut,  praktiknya  di  lapangan  selama  ini  

masih  jauh  dari  harapan.  Berbagai  kendala  baik  yang  disebabkan  oleh  

aspek  struktur  birokrasi  yang rancu,  maupun  kultur  kerja  dan  interaksi  

supervisor  dengan  guru  yang  kurang mendukung, telah mendistorsi nilai 

ideal supervisi pengajaran di sekolah. Dalam  kenyataannya,  pelaksanaan  

supervisi  oleh  kepala  sekolah, masih  terfokus  pada  pengawasan  

administrasi.  Pada umumnya kepala sekolah akan melakukan supervisi 

akademik (pembelajaran) pada guru  melalui  kunjungan  kelas,  apabila  dia  

mendapat  laporan  mengenai  kinerja  guru yang kurang baik, atau berbeda 

dari teman-temannya.  Penelitian  ini  berupaya  menganalisa  realitas  

supervisi  dalam  birokrasi pendidikan,  sebagai  pengelolaan  konsep-konsep  

teoritik  supervisi.  Dari  identifikasi kesenjangan  tersebut,  peneliti  akan  

mencoba  meneliti tentang pengelolaan supervisi akademik Kepala Sekolah 

Dasar Negeri 4 Grobogan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1.   Bagaimana perencanaan supervisi akademik Kepala Sekolah Dasar 

Negeri 4 Grobogan? 

2.   Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik Kepala Sekolah Dasar 

Negeri 4 Grobogan? 
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3. Bagaimana tindak lanjut supervisi akademik Kepala Sekolah Dasar Negeri 

4 Grobogan? 

C. Tujuan Penelitian 

1.   Untuk mendeskripsikan perencanaan supervisi akademik Kepala Sekolah 

Dasar Negeri 4 Grobogan. 

2.   Untuk mendeskripsikan pelaksanaan supervisi akademik Kepala Sekolah 

Dasar Negeri 4 Grobogan. 

3.   Untuk mendeskripsikan tindak lanjut supervisi akademik Kepala Sekolah 

Dasar Negeri 4 Grobogan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan 

dengan supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja guru 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada. 

a. Bagi guru  

1) Dapat memberikan pengalaman dalam bidang supervisi akademik 

sehinggan dapat  meningkatkan kinerjanya. 

2) Membantu guru dalam mengembangkan profesionalismenya. 

b. Bagi Sekolah 

Sebagai  bahan  masukan  bagi  guru  dan  kepala  sekolah  

untuk  saling  sharing  dan berdiskusi  sehingga akan  meningkatkan  

kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa.




