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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengharuskan 

seseorang untuk belajar terus-menerus. Terlebih bagi seorang guru, yang 

bertugas mendidik dan mengajar. Jika dalam melaksanakan tugasnya ia lengah 

sedikit saja dalam belajar, maka ia akan ketinggalan dengan perkembangan, 

termasuk siswa yang diajar. Oleh karena itu, kemampuan mengajar guru harus 

senantiasa ditingkatkan, antara lain melalui supervisi pembelajaran (Imron, 

2011: 1). 

Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah 

melalui proses pendidikan di sekolah. Pendapat tersebut dikuatkan oleh 

penjelasan Fafunwa (dalam Kayode, Kajang, dan Anyio, 2013) yang 

menyatakan bahwa “Education as the aggregate of all the processes through 

which a child develops abilities and other forms of behaviour which are of 

positive value to society.”   Menurut pendapat Fafunwa dikatakan bahwa 

pendidikan merupakan keseluruhan proses dimana anak mengembangkan 

kemampuan dan bentuk-bentuk perilaku lain yang mempunyai nilai positif 

terhadap masyarakat. Dengan demikian semakin baik pendidikan suatu 

masyarakat maka akan semakin besar kontribusi positif yang diperoleh 

masyarakat tersebut. 

Dikaitkan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya pendidikan, 

salah satu komponen yang perlu mendapatkan pembinaan secara terus menerus 
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adalah guru. Peningkatan kualitas guru sebagai ujung tombak pelaksana 

pendidikan dapat dilakukan melalui program pendidikan pra jabatan (pre-

service education) maupun program dalam jabatan (in-service training). 

Meskipun demikian, tidak semua guru yang sudah dididik di lembaga 

pendidikan dapat menjadi guru yang terlatih dan berkualifikasi. Potensi 

sumberdaya guru tersebut harus tetap dikembangkan sehingga dapat 

melakukan fungsinya secara profesional. Oleh karena itu adanya supervisi 

menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam 

melaksanakan tugas mengajar (Sahertian, 2008:1). 

Supervisi merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dalam pendidikan. Hal ini dikemukakan oleh Waters, Marzano, 

and McNulty sebagaimana dikutip oleh Openshaw (2012) yang menjelaskan 

bahwa “developing effective instructional supervision practices is one key to 

promoting student achievement”. Pendapat tersebut secara tidak langsung 

mengimplikasikan bahwa melalui supervisi dapat meningkatkan kinerja guru 

dalam pembelajaran yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan prestasi 

belajar siswa. Dengan prestasi belajar yang optimal, maka diharapkan kualitas 

sumber daya manusia yang unggul diharapkan dapat dicapai. 

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul sangat diperlukan 

di era informasi sekarang ini. Dalam ranah pendidikan, usaha meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Guru merupakan komponen penting yang harus 

dibina dan dikembangkan terus-menerus. Guru memegang peranan yang 

strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dikarenakan tugas guru 

erat kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia melalui sektor 
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pendidikan. Oleh karenanya, perlu upaya-upaya untuk meningkatkan mutu 

guru sebagai tenaga profesional. Untuk menjadikan guru sebagai tenaga 

profesional, tidak semata-mata hanya meningkatkan kompetensinya baik 

melalui pemberian penataran, pelatihan maupun memperoleh kesempatan 

untuk belajar. 

Peningkatan mutu pendidikan secatara teoretis tidak akan tercapai tanpa 

diikuti peningkatan mutu guru, khususnya dalam pembelajaran. Guru 

merupakan   sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan 

program pendidikan karena kedekatan hubungannya dengan anak didik dalam 

pelaksanaan pendidikan. 

Salah satu figur sentral yang bertanggung jawab dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah adalah Kepala Sekolah. Hal ini tidak terlepas 

dari peranan kepala sekolah yang mencakup peranan kepala sekolah sebagai: 

(a) educator, (b) manager,  (c) administrator, (d) supervisor, (e) leader, (f) 

innovator, dan (g) motivator (Mulyasa, 2005: 46). 

Pentingnya fungsi dan peranan kepala sekolah didasarkan pada adanya 

pemahaman bahwa kesuksesan sekolah merupakan kesuksesan yang diraih 

kepala sekolah. Hal ini dikemukakan oleh Leithwood, et al., (2013:  4) yang 

mengatakan bahwa “leaders have the potential to unleash latent capacities in 

organizations.” Menurut penjelasan Leithwood, et al., dikatakan bahwa 

pimpinan lah yang memiliki potensi untuk memacu kapasitas yang dimiliki 

organisasi untuk mencapai kinerja yang tinggi. 

Dikaitkan dengan sistem persekolahan, kepala sekolah sebagai 

pimpinan tertinggi di tingkat satuan pendidikan, harus mampu melaksanakan 

lima pekerjaan penting. Kelima pekerjaan penting kepala sekolah menurut 
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Leithwood, et al., (2013) meliputi: a) shaping a vision of academic success for 

all students (membangun visi keberhasilan akademik bagi seluruh siswa); b) 

creating a climate hospitable to education (menciptakan iklim yang kondusif 

untuk pendidikan); c) cultivating leadership in others (menanamkan jiwa 

kepemimpinan kepada orang lain); d) improving instruction (meningkatkan 

kualitas pembelajaran); dan e) managing people, data and processes to foster 

school improvement (mengelola orang, data, dan proses untuk meningkatkan 

kemajuan sekolah).   

Program kerja kepala sekolah yang erat kaitannya dengan peningkatan 

kualitas pembelajaran adalah supervisi. Pemahaman ini dikuatkan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Obianwu (Okorji & Ogbo, 2013) yang 

menyatakan bahwa supervisi merupakan suatu proses membantu, menasehati, 

dan menstimulasi perkembangan guru agar dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Menurut Obianwu, dikatakan bahwa  “supervision involves the 

act of ensuring that teachers fulfil their instructional responsibilities effectively 

and efficiently.”  

Dalam dunia pendidikan, guru dan Sekolah merupakan dua kosakata 

yang terikat sangat erat. Seorang Guru menghabiskan sebagian waktunya untuk 

melakukan tugasdilingkungan sekolah. Sekolah menjadi ladang pengabdian 

guru untuk menunaikkan tugas dan fungsinya (Suparlan, 2012: 65). Oleh 

karena itu hendaknya seorang guru harus menyadari bahwa tugas mengajar 

adalah sebuah pekerjaan yang tidak sederhana dan mudah. Hal ini dikarenakan 

guru adalah seseorang yang mempunyai gagasan dan harus mewujudkan 

gagasan tersebut untuk kepentingan anak didik. Sehingga dapat menunjang 

hubungan sebaik-baiknya antara guru dengan anak didik. Dalam 
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mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, 

kebudayaan, dan keilmuwan (Nurdin, 2010: 8). 

Guru adalah salah satu unsur penentu keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar. Tidak semua guru memahami seluk-beluk pelaksanaan kegiatan 

belajar-mengajar dengan baik dan benar. Hal ini dapat terjadi disebabkan 

adanya perkembangan dan kemajuan dunia pembelajaran yang belum diketahui 

oleh guru tersebut. Guru yang demikian memerlukan bimbingan atau 

pelayanan dari supervisor.   

Kegiatan utama pendidikan di sekolah yakni bertujuan untuk 

mewujudkan kegiatan pembelajaran. Seluruh aktifitas organisasi bermuara 

pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu tugas 

kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang 

dilakukan oleh tenaga kependidikan (Mulyasa, 2007: 111). Dunia pendidikan 

perlu adanya seorang pemimpin. Seorang pemimpin bertugas untuk mengatur, 

mengawasi dan memberikan contoh pada anggotanya (Guru atau para staf–

stafnya).  

Berdasarkan pemaparan di atas, guru perlu mendapatkan pembinaan 

(supervisi) yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Fungsi dari 

adanya pengawasan pada semua jenjang pendidikan perlu dilakukan secara 

optimalkan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pengawasan 

atau supervisi seharusnya lebih difokuskan pada aspek-aspek akademik 

dibandingkan pada aspek administratif seperti yang selama ini dilakukan. Akan 

tetapi kenyataan berkata lain, penekanan pada aspek yang bersifat administratif 

lebih menjadi fokus utama. Kondisi seperti ini dikarenakan bahwa pengawasan 

pada aspek administrasi memerlukan waktu yang lebih singkat dan proses yang 
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lebih sederhana bila dibandingkan dengan supervisi pada aspek yang bersifat 

akademik.  

Kondisi tersebut terlihat dari peran pengawas (supervisor) yang jarang 

bertatap muka dengan guru atau hanya mengadakan pengawasan secara 

insidental melalui kunjungan kelas. Semua bentuk pengawasan yang dilakukan 

tersebut hanya difokuskan pada aspek administratif pengelolaan pendidikan 

yang dikelola oleh sekolah atau madrasah. Adapun usaha perbaikan dan 

pembinaan pada aspek-aspek lain seperti kurikulum, kegiatan ekstra dan 

evaluasi kurang mendapat perhatian. Hal ini berdampak pada munculnya 

fenomena bahwa sebagian besar permasalahan yang dialami guru dalam 

melaksanakan pembelajaran tidak teridentifikasi oleh kepala sekolah.  

Praktik pembinaan yang dilakukan secara tradisional, yaitu dalam 

bentuk perintah dan teguran yang dilakukan dalam rangka mencari kesalahan 

atau kelemahan pada guru masih banyak dilakukan. Hal ini berdampak pada 

munculnya adagium bahwa fungsi pengawasan sebagai pembinaan lebih 

dipersepsikan sebagai bentuk otoriter atau diktator. Kondisi tersebut 

berimplikasi pada kurang terdiagnosisnya permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bentuk-bentuk 

pembinaan lain seperti peningkatan kemampuan mengajar guru melalui 

program pelatihan atau penataran belum berjalan optimal. Kenyataan tersebut 

dapat diindikasikan dari kurang optimalnya penguasaan materi ajar maupun 

ketrampilan guru menerapkan metode-metode pembelajaran yang inovatif, 

menyenangkan dan bervariasi dalam proses belajar mengajar yang mereka 

lakukan di kelas.  
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Jika supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah, maka ia harus mampu 

melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan 

kinerja tenaga pendidik. Pengawasan dan pengendalian merupakan tindakan 

preventif untuk mencegah agar para pendidik tidak melakukan penyimpangan 

dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaanya.  

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan kepala sekolah/ 

madrasah terhadap tenaga kependidikanya khususnya adalah guru, itulah yang 

dinamakan supervisi klinis yang bertujuan meningkatkan kemampuan 

profesional dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang melalui 

pembelajaran yang efektif (Mulyasa, 2007: 112).  

Apa yang telah diungkapkan sejalan dengan semakin kompleksnya 

tuntutan tugas kepala sekolah/ madrasah yang menghendaki dukungan kinerja 

yang  semakin efektif dan efisien. Disamping itu perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang diterapkan dalam pendidikan 

juga bergerak pesat sehingga menuntut penguasaan yang profesional. 

Menyadari hal tersebut, setiap kepala sekolah dihadapkan pada tantangan untuk 

melakukan pengembangan pendidikan secara terarah, terencana dan 

berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.  

Supervisi pendidikan, sebagai suatu kegiatan pengawasan, pada saat 

sekarang ini masih dirasakan belum sesuai dengan harapan. Kegiatan supervisi 

memang tetap terus dilaksanakan sampai saat ini, akan tetapi hasil dari 

kegiatan supervisi yang dilakukan justru tidak dapat merefleksikan informasi 

dan data yang aktual terjadi di lapangan. Kegiatan supervisi seperti sudah 

kehilangan hakikatnya sebagai suatu fungsi pengendalian dan pembinaan 

terhadap guru di sekolah. Supervisi yang dilakukan seperti apa adanya atau 
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bersifat alami telah menjadi barang langka dari budaya pendidikan. Hal yang 

lazim dalam pelaksanaan supervisi di sekolah sudah diketahui jauh-jauh hari 

sebelumnya. Dengan demikian , tidak ada kejutan lagi dan terkesan sudah 

dipersiapkan.  

Supervisi klinis yang dilakukan kepala sekolah menurut Black, Nolan 

(1993); Hawkes, & Francis, 1993; Veenam (1996) sebagaimana dikutip oleh 

Openshaw (2012) dipandang sebagai suatu proses yang mampu mendorong 

kolegialitas dan kaya akan peluang untuk meningkatkan efektivitas pengajaran 

melalui kepemimpinan. Hal ini dikarenakan dalam supervisi klinis tersebut 

terkandung suatu model kepelatihan di mana kepala sekolah sebagai guru 

senior memberikan bimbingan kepada guru dalam memperbaiki proses 

pengajaran. Pendapat tersebut dikemukakan sebagai berikut ini:  

Clinical supervision is a process that fosters collegiality and is rich 

with opportunity for increasing effective instructional practices through 

leadership. It is based on a coaching model that regards teachers as 

capable of reflecting on and then improving learning outcomes using data 

collected during a lesson. Pre-and post-conferences focus both the 

observer and the teacher being observed with regard to effective 

classroom practices and the means of improving learning.  In terms of the 

BLF, clinical supervision provides the leadership candidate experience in 

developing effective communication skills (e.g., listening, paraphrasing, 

clarifying, encouraging, reflecting, problem solving), curriculum, 

instruction and assessment (broadening his or her own knowledge base, 

e.g., increasing the effectiveness of instructional practices and effective 

teaching behaviors). 

 

Salah satu sekolah yang dipandang cukup intensif dalam membina 

kualitas pembelajaran guru adalah Sekolah Dasar  Al Islam 2 Jamsaren Kota 

Surakarta. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala SD  Al Islam 

2 Jamsaren Kota Surakarta dijelaskan bahwa supervisi klinis yang dilakukan 

kepala sekolah di SD tersebut dilakukan secara terprogam dan periodik untuk 
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meningkatkan kemampuan guru di kelas I dan kelas IV dalam melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. 

Peningkatan kemampuan mengajar guru dalam konteks Kurikulum 

2013 bagi guru kelas I dan kelas IV melalui kegiatan supervisi klinis cukup 

mendesak untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sebagian besar guru yang 

mengajar di kelas tersebut belum mengikuti pelatihan tentang pembelajaran 

dalam Kurikulum 2013. Adanya pelaksanaan kegiatan supervisi klinis yang 

dilakukan kepala sekolah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan 

mengajar guru sesuai Kurikulum 2013 yang sudah mulai diberlakukan khusus 

bagi Kelas I dan Kelas IV di sekolah tersebut. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, peneliti 

bermaksud melakukan penelitian tentang pengelolaan supervisi klinis yang 

dilakukan di sekolah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran riil yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan supervisi yang 

dilakukan kepala sekolah. Penelitian ini mengambil judul “Pengelolaan 

Supervisi Klinis di SD  Al Islam 2 Jamsaren Kota Surakarta”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian pada bagian sebelumnya, 

fokus utama dalam penelitian ini adalah tentang pengelolaan supervisi klinis di 

SD Al Islam 2 Jamsaren Kota Surakarta. Fokus tersebut selanjutnya dapat 

dijabarkan ke dalam subfokus sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan supervisi klinis  di SD Al Islam 2 Jamsaren, 

Kota Surakarta? 

2. Bagaimana hasil dan tindak lanjut pelaksanaan supervisi klinis  di SD Al 

Islam 2 Jamsaren, Kota Surakarta? 
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3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

supervisi klinis  di SD Al Islam 2 Jamsaren, Kota Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendeskripsikan 

pengelolaan supervisi klinis di SD Al Islam 2 Jamsaren Kota Surakarta. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. pelaksanaan supervisi klinis  di SD Al Islam 2 Jamsaren, Kota Surakarta;  

2. hasil dan tindak lanjut pelaksanaan supervisi klinis  di SD Al Islam 2 

Jamsaren, Kota Surakarta;  

3. faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan supervisi klinis  di 

SD Al Islam 2 Jamsaren, Kota Surakarta. 

D.  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun 

secara teoritis. 

1. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepala sekolah untuk 

memberikan gambaran mengenai pengelolaan supervisi klinis di sekolah 

guna meningkatkan kualitas pembelajaran; 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai tambahan 

informasi mengenai pelaksanaan kegiatan supervisi klinis yang dilakukan 

oleh kepala sekolah. 
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2. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk dijadikan bahan 

kajian tentang pelaksanaan kegiatan supervisi klinis yang dilakukan oleh 

kepala sekolah; 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk dijadikan tambahan 

informasi bagi penelitian yang akan datang tentang pelaksanaan kegiatan 

supervisi klinis yang dilakukan oleh kepala sekolah. 


