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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Supervisi pendidikan adalah hal yang sangat penting dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan sangat berkaitan erat dengan 

keprofesionalan guru dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada 

didunia pendidikan baik pada masa saat ini atau masa yang akan datang. 

Berdasarkan hal tersebut pendidikan merupakan faktor yang penting karena 

pendidikan salah satu penentu mutu SDM (Sumber Daya Manusia), dimana 

manusia dapat membina kepribadiannya dengan jalan mengembangkan potensi-

potensi yang dimiliki sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.  

Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru 

merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan 

dikembangkan terus menerus. Guru adalah tugasnya yang terkait dengan upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan 

emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya (Suparlan, 2005: 

12).Potensi sumber daya guru itu perlu terus bertumbuh dan berkembang agar 

dapat melakukan fungsinya secara potensial. Selain itu pengaruh perubahan yang 

serba cepat mendorong guru-guru untuk terus menerus belajar menyesuaikan diri 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilitas masyarakat. Guru 

membutuhkan bantuan dari sesama rekan guru yang memiliki kelebihan atau 

guru yang sudah berpengalaman untuk saling bertukar ilmu pengetahuan dalam 

meningkatkan potensi peserta didik. Guru juga membutuhkan bantuan kepala 

sekolah sebagai pembina pembimbing guru agar bekerja dengan benar dalam 

proses pembelajaran siswanya. Oleh karena itu, dalam suatu lembaga pendidikan 

perlu adanya pelaksanaan supervisi.“Supervision also can be interpreted as a two 

ways interactional process that requires both the student and the supervisor to 

consciously engage each other within the spirit of professionalism, respect, 

collegiality and open-mindedness”, Abiddin (2011: 207) yang berarti 
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pengawasan juga dapat diartikan sebagai dua cara interaksi proses yang 

memerlukan siswa dan supervisor untuk secara sadar terlibat satu sama lain 

dalam semangat profesionalisme, rasa hormat, kebersamaan dan pikiran yang 

terbuka. Kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya harus melibatkan seluruh 

masyarakat sekolah yang dipimpinnya. 

Salah satu upaya peningkatan pembelajaran efektif di sekolah adalah 

peran kepala sekolah dalam  mensupervisi pembelajaran, karena berhasil 

tidaknya program pengajaran di sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah 

sebagai pemimpin.Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi prestasi kerja organisasi, karena kepemimpinan merupakan 

aktivitas utama dimana tujuan organisasi dapat dicapai (Nuchiyah: 

2007).Menurut Muhani (2016:1465) kepemimpinan merupakan salah satu 

permasalahan yang muncul bersamaan dengan kesadaran manusia akan 

pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama.Faktor 

kepemimpinan meliputi aspek kualitas manajer dan team leader dalam 

memberikan dorongan, semangat, pengarahan, serta dukungan kerja kepada 

bawahan Hermanto (2016:37).Menurut Yahya (2013: 107) kepala sekolah 

sebagai pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh 

yang konstruktif kepada seluruh tenaga kependidikan yang dilakukan secara 

kooperatif untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan. 

Supervisi kepala sekolah akan memberi dampak yang positif terhadap 

pesikologis guru. Rasa puas yang didapatkan guru dengan adanya supervisi dari 

kepala sekolah akan memicu semangat guru dalam menjalankan kewajibannya, 

sehingga pembelajaran akan berjalan dengan baik. Keberhasilan sekolah adalah 

keberhasilan kepala sekolah dalam memimpin bawahannya. Sekolah merupakan 

sebuah organisasi yang kompleks oleh karena itu kepala sekolah harus mampu 

mengkoordinasi semua kegiatan di sekolah termasuk kegiatan guru dalam 

menyiapkan pembelajaran, mulai dari RPP, media, dan alat peraga. Keberhasilan 

proses pembelajaran banyak dipengaruhi oleh faktor kepala sekolah, guru, dan 

siswa. Oleh karena itu proses pembelajaran perlu dioptimalkan dengan 

pengawasan dan bimbingan dari kepala sekolah. 
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SD Negeri Pabelan 03 Kartasura merupakan salah satu SD yang sudah 

menerapkan supervisi kepala sekolah. SD ini memiliki prestasi belajar akademis 

dan non akademis yang cukup membanggakan. Berdasarkan hasil observasi 

peneliti memperoleh informasi tentang supervisi kepala sekolah di SD Negeri 

Pabelan 3 Kartasura sudah dilaksanakan, akan tetapi dalam pelaksanaanya 

belum berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru 

menggunakan pendekatan teacher centered dan beberpa metode pembelajaran 

seperti diskusi kelompok, dan observasi (untuk kelas tinggi).Kegiatan 

pembelajaran di SD ini belum maksimal jika dibandingkan dengan SD swasta. 

Hal tersebut disebabkan karena lembaga pendidikan kurang bisa mengikuti 

perkembangan seperti sekolah swasta yang bebas untuk menentukan 

kurikulumnya sendiri, disamping itu tenaga pendidik di SD Negeri Pabelan 3 

sebagian besar sudah senior, dan proses pembelajaran hanya menggunakan 

pendekatan teacher centered sehingga proses pembelajaran kurang menarik. 

Penggunaaan media pembelajaran atau alat peragajuga sudah dilakukan oleh 

guru tetapi belum optimal. 

Permasalahan yang ada baik secara teknis maupun non teknis kepala 

sekolah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk mengefektifkan 

pembelajaran. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah pelaksanaan supervisi 

kepala sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian secara cermat dan mendalam mengenai supervisi 

pembelajaran yang dilakukan kepala sekolah dengan judul “IMPLEMENTASI 

SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN 

PEMBELAJARAN EFEKTIF BAGI GURU DI SD NEGERI PABELAN 03 

KARTASURA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan 

pembelajaran efektif di SD Negeri Pabelan 03 Kartasura? 
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2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat implementasi supervisi kepala 

sekolah dalam meningkatkan pembelajaran efektif di SD Negeri Pabelan 03 

Kartasura? 

3. Bagaimanakah solusi kepala sekolah untuk mengatasi faktor penghambat 

dalam meningkatkan pembelajaran efektif di SD Negeri Pabelan 03 

Kartasura? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendiskripsikan : 

1. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan pembelajaran efektif di SD Negeri 

Pabelan 03 Kartasura. 

2. Faktor-faktor penghambat implementasi supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan pembelajaran efektif di SD Negeri Pabelan 03 Kartasura. 

3. Solusi kepala sekolah untuk mengatasi faktor penghambat dalam 

meningkatkan pembelajaran efektif di SD Negeri Pabelan 03 Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

a. Sebagai masukan untuk mendukung dasar teori bagi peneliti yang sejenis 

dan relevan. 

b. Sebagai sumbangan pada pembelajaran, utamanya dalam meningkatkan 

pembelajaran efektif. 

2. Secara praktis  

a. Kepala Sekolah 

Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya implementasi 

supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan pembelajaran efektif bagi 

guru. 

b. Guru 
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Penelitian ini memberikan masukan kepada para guru dalam memperbaiki 

pembelajaran melalui supervisi kepala sekolah. 

c. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

1) Sebagai acuan dalam menambah wawasan tentang pentingnya 

supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan pembelajaran yang 

efektif. 

2) Memberi informasi tentang upaya yang dilakukan supervisor dalam 

memberikan motivasi dan meningkatkan pembelajaran efektif. 

 


