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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang 

  Pengantar Bahan Pembelajaran Utama Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan Tingkat I  Kepala Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Kompetensi 

Manajerial menyatakan, bahwa Salah satu demensi kompetensi Kepala Sekolah / 

Madrasah  adalah demensi Kompetensi Supervisi. Supervisi yang harus dilakukan 

kepala sekolah / madrasah adalah Supervisi Akademik.  

Arti secara etimologi menurut Jamal Ma’mur Asmani, supervisi barasal dari kata 

super dan visi, yang artinya melihat dan meninjau dari atas, yang dilakukan oleh 

pihak atasan terhadap aktivitas, kreatifitas, dan kinerja bawahan. Secara istilah, 

dalam Carter Good’s Dictionary Educatiaon, dinyatakan bahwa supervisi adalah 

segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga 

kependidikan  lainnya untuk memperbaiki pengajaran. Termasuk di dalamnya 

adalah menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru-

guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan 

metode-metode mengajar serta mengevaluasi pengajaran ( Jamal Ma’mur Asmani, 

2012).  

Sedangkan di dalam buku kepengawasan menyampaikan, bahwa  pengertian 

Supervisi Akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses  pembelajaran demi 
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pencapaian tujuan pembelajaran ( Australia’s education Partnership with 

Indonesia School Systems and Quality : 2012 ). 

 Salah satu tugas pokok dan fungsi kepala sekolah adalah sebagai 

supervisor. Maka di dalam mengelola  pendidikan di sekolah, Kepala Sekolah 

harus mengelola supervisi akademik secara profesional agar mampu menyusun 

program supervisi akademik, dan melaksanakan supervisi akademik, serta  

melakukan tindak lanjut supervisi akademik. Karena Kepala Sekolah adalah 

personal yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan pembelajaran di 

sekolah. Pelaksanaan supervisi akademik yang tepat diharapkan dapat 

menghasilkan kinerja guru yang profesional. Dan guru-guru yang profesional 

akan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional pula. Dengan Proses 

Belajar dan Mengajar (PBM) yang berkualitas dapat meningkatkan khususnya 

prestasi hasil belajar peserta didik, dan umumnya mutu pendidikan di sekolah. 

 Tujuan untuk mewujudkan guru-guru yang profesional telah diupayakan 

oleh sekolah maupun oleh Dinas Pendidikan pemuda dan Olah raga, baik secara 

individu atau kelompok dengan pembinaan, Kelompok Kerja Guru (KKG), atau 

dengan Pendidikan dan Pelatihan. Namun berbagai strategi tersebut belum mampu 

membawa perubahan para guru secara segnifikan. Di samping kompetensi yang 

dimiliki, dedikasi, dan pola pikir yang menjadi faktor kendalanya. 

 Realita yang ada di Sekolah Dasar Negeri Kawatan No.19 UPTD Dikpora 

Kecamatan Serengan Kota Surakarta menunjukkan, rata-rata para guru kenerjanya 

masih kurang berkualitas. Hal itu tampak dalam pelaksanaan Proses Belajar 

Mengajarnya. Di dalam melaksanakan proses pembelajaran para guru belum dapat 
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memenuhi ketentuan seperti yang diamanahkan di dalam Permendikbud No. 65 

Tahun 2013 tentang Standar Proses. Mulai dari penyusunan perangkat 

pembelajaran (Silabus, Program Tahunan, Program Semester, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran/RPP), pelaksanaan pembelajaran, sampai dengan 

penilaian hasil belajar dan tindak lanjut hasil penilaian. Sebagai contoh, mayoritas 

guru dalam menyusun perangkat pembelajaran  masih berupa mendownlod secara 

leterlek tanpa adanya kreasi dan inovasi yang semertinya disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi sekolah dan karakteristik peserta didiknya. Karena perangkat 

pembelajaran tidak  dipersiapkan dengan baik, maka pelaksanaan pembelajaran 

pun tidak terarah. Model pembelajaran masih konfensional. Metode pembelajaran 

kurang tepat. Dan proses pembelajaran masih dimonopoli oleh guru. Akibatnya, 

pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran juga tidak valid. Hampir setiap 

penilaian yang dilaksanakan hanya mengukur ranah kognitifnya saja dan belum 

ada tindak lanjutnya. 

 Kondisi di atas apabila dibiarkan tentu  dapat menghambat upaya 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Maka sesuai dengan tupoksinya Kepala 

Sekolah wajib melaksanakan Supervisi Akademik sesuai dengan ketentuan dan 

dengan  prosedur  yang benar,  yaitu: 1) Melaksanakan tahap persiapan atau 

penyusunan program Supervisi Akademik, 2) Melaksanakan tahap pelaksanaan 

baik Supervisi Akademik secara langsung atau tidak langsung, 3) Melaksanakan 

tahap pelaporan yang meliputi: idntifikasi hasil pengamatan, analisis hasil 

supervisi,  evaluasi bersama antara Kepala Sekolah dan Guru,  dan  4) 
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Melaksanakan tahap tindak lanjut yang meliputi: diskusi dan membuat solusi, 

pemberitahuan hasil supervisi, serta mengkomunikasikan hasil supervisi. 

 Menurut peneliti, idealisme mutu pendidikan di sekolah adalah kwalitas 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh para gurunya. Pembelajaran yang 

berkwalitas dapat diciptakan melalui kegiatan  kolaboratif profesional antara Guru 

dengan  Kepala sekolah. Kegiatan  kolaboratif profesional yang dimaksud, yaitu 

pelaksanaan Supervisi Akademik oleh Kepala Sekolah kepada para Guru  yang 

didasari dengan kepemilikan kompetensi masing-masing. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, maka ada  tiga masalah yang perlu dibahas 

dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana perencanaan program Supervisi Akademik di Sekolah Dasara 

Negeri Kawatan No.19 UPTD Dikpora Kecamatan Serengan Kota 

Surakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaan  Supervisi Akademik di Sekolah Dasar Negeri 

Kawatan No.19 UPTD Dikpora Kecamatan Serengan Kota Surakarta? 

3. Bagaimana Umpan Balik dan Tindak Lanjut  Supervisi Akademik di 

Sekeolah Dasar Negeri Kawatan No.19 UPTD Dikpora Kecamatan 

Serengan Kota Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian yang berjudul Pengelolaan Supervisi Akademik  di SDN 

Kawatan No.19 UPTD Dikpora Kecaaamatan Serengan Kota Surakarta ini 

terdapat tiga tujuan yang dapat disampaikan. 

1. Mendiskripsikan perencanaan program Supervisi Akademik di Sekeolah 

Dasar Negeri Kawatan No.19 UPTD Dikpora Kecamatan Serengan Kota 

Surakarta. 

2. Mendiskripsikan pelaksanaan  Supervisi Akademik di Sekolah Dasar 

Negeri Kawatan No.19 UPTD Dikpora Kecamatan Serengan Kota 

Surakarta. 

3. Mendiskripsikan Umpan Balik dan Tindak Lanjut Supervisi Akademik di 

Sekolah Dasar Negeri Kawatan No.19 UPTD Dikpora Kecamatan 

Serengan Kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teori hasil penelitan ini dapat digunakan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan  tentang Supervisi Akademik. Berdasarkan teori yang 

sudah ada, bahwa Supervisi Akademik   yang   dikelola secara benar   

dapat  meningkatkan kwalitas atau mutu pendidikan disekolah. 

 Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai penambah referensi 

Pengelolaan Supervisi Akademik.  
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Pelaksanaan Supervisi Akademik yang dikelola mulai dari Perencanaan 

program, Pelaksanaan program, serta Umpan balik dan Tindak lanjut dapat 

meningkatkan profesionalisme guru.  

Guru yang profesional dapat menciptakan pembelajaran berkwalitas, dan 

dari pembelajaran berkwalitas dapat menghasilkan pendidikan yang 

bermutu. 

       2. Manfaat Praktis  

a. Dinas   Pendidikan   Pemuda dan Olahraga,  hasil  penelitian ini sebagai 

    bahan  pengembangan  dalam   perumusan   kebijakan  pendidikan  kota  

    Surakarta  tentang  Pengelolaan Supervisi Akademik. 

b. Kepala  Sekolah,   hasil  penelitian  ini   memberikan sumbangan  untuk 

      dijadikan  sebagai  pedoman  dalam   melaksanakan kegiatan     

Supervisi Akademik. 

       c. Guru, hasil penelitian ini memberikan sumbangan  sebagai bahan kajian        

                 dan tambahan wawasan ilmu pengetahuan pendidikan untuk menunjang 

 tugas  pokok  dan  fungsinya dalam  melaksanakan tugas pembelajaran. 

            d. Peneliti  yang  akan  datang, hasil penelitian ini memberikan sumbangan 

     sebagai  bahan acuan  dan referensi dalam melakukan  penelitian sejenis 

     di  masa  mendatang. 

E. Daftar Istilah 

 1. Pengelolaan  berarti  proses  yang memberikan pengawasan pada semua hal  

yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijaksanaan   dan   pencapaian           

tujuan (Pranala (link):http://kbbi.web.id ). 

http://kbbi.web.id/kelola
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 2. Supervisi   adalah  perhatian  yang  lebih dari atasan untuk membangkitkan 

           kualitas  dunia  pendidikan  dengan   meningkatkan   kualitas   aktor  paling 

           penting yang langsung berinteraksi dengan anak didik, yaitu guru. 

           Perhatian  ini  melahirkan  usaha yang dilakukan secara sistematis, kontinu, 

           dan konsisten (Dadang Suhardan, 2010).   

 3. Supervisi    Akademik    berarti    serangkaian    kegiatan   membantu   guru 

           Mengembangkan   kemampuannya  mengelola  proses  pembelajaran untuk 

           mencapai  tujuan   pembelajaran    ( Australia’s education  Partnership with 

           Indonesia School Systems and Quality : 2012 ). 

           Pengelolaan   Supervisi   Akademik menurut penelitian ini   berarti   proses    

pemberian  pengawasan  dari atasan ( Kepala Sekolah )   kepada  bawahan  (Guru)  

yang dilakukan secara sistematis, kontinu, dan konsisten  untuk membantu guru 

dalam  rangka  mengembangkan kemampuannya   mengelola  proses  

pembelajaran  yang  berkwalitas  untuk   mencapai tujuan  pembelajaran.   

Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan,  adalah peningkatan kwalitas atau 

mutu pendidikan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 


