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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya 

meningkatkan sumber daya manusia. Seperti yang telah dikemukakan Iwantoro 

(2014. 53) pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam pemba-

ngunan bangsa dan negara ini. Pendidikan menyiapkan sumber daya manusia 

yang mampu membangun peradaban bangsa dan negara, semakin baik sebuah 

negara mengelola pendidikannya maka semakin maju negara tersebut, dan 

sebaliknya.  Sebagai peningkatan untuk sumber daya manusia diperlukannya 

perbaikan dan peningkatan guru, untuk mengoptimalkan sumber daya manusia 

dalam pendidikan perlunya adanya supervisi agar terciptanya tujuan dalam 

pendidikan. Sebagaimana dalam UU No 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 

mengatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada peda pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan menengah. Guru merupakan faktor terpenting 

dalam penyelenggaran pendidikan, demikian juga kepala sekolah mempuyai 

peran yang sangat penting sebagai pemimpin yang kuat untuk mempengaruhi, 

mendorong, mengajak dan mengarahkan untuk mencapai tujuan, untuk 

penyedian sumber daya yang berkualitas dalam pendidikan perlu adanya 

supervisi pendidikan. 

Supervisi merupakan suatu layanan dan upaya yang di lakukan kepala 

sekolah untuk meningkatkan kualitas guru baik secara individual atau kelompok 

yang berupa pembenahan kinerja guru dalam pendidikan sehingga terciptanya 

proses pembelajaran yang kondusif. Supervisi bertujuan untuk mengembangkan 

situasi kegiatan pembelajaran yang lebih baik pada pencapaian tujuan 

pendidikan sekolah, membimbing guru yang masih mengalami kesulitan 

menggunakan alat pembelajaran yang modern, dan membantu guru dalam 

menilai kemajuan siswa. Supervisi perlu diperhatikan, diantaranya mampu 
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merencanakan supervisi sesuai kebutuhan guru, mampu melakukan supervisi 

bagi guru dan menggunakan teknik supervisi yang tepat, mampu menindak 

lanjuti hasil supervisi kepada guru antara lain pengembangan profesional guru. 

Untuk mengoptimalkan kompetensi profesional yang ideal, guru mampu 

dalam mengembangkan dirinya untuk mendapatkan pengalaman dalam seminar, 

workshop, guru mampu menulis jurnal karya ilmiah,  guru mampu menguasai 

materi konsep, guru mampu membuat karya ilmiah dalam penggunaan media 

dan sumber pembelajaran.  

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat artikan bahwa supervisi kepala 

sangat penting dalam mengoptimalkan kompetensi profesional seorang guru, 

karena melalui supervisi,  kepala sekolah dapat meningkatkan mutu kinerja guru. 

Saat wawancara dan observasi dengan guru pada tanggal 25 November 2016 di 

SD Negeri Tempuran ditemukan  pada kelas V yang  terdapat 23 peserta didik 

setengah dari jumlah peserta didik yaitu 12 peserta didik tersebut nilainya 

dibawah  Kriteria Ketuntas Minimal, pada mata pelajaran ilmu pengetahuan 

alam nilai kriteria ketuntas minimal 70 tetapi lebih dari 12  nilainya kurang dari 

70. Nilai anak yang kurang dari kriteria ketuntasan minimal  di karenakan 

kurang pahamnya terhadap materi yang telah di ajarkan guru karena karena 

terbatasnya media yang di gunakan untuk mengembangkan materi. Sehingga 

guru perlu mengoptimalkan kompetensi profesional untuk penguasaan materi, 

konsep, mengembangkan materi dengan cara membuat karya inovatif (alat 

peraga) agar peserta didik lebih memahami materi yang di ajarkan dan 

melakukan tindakan refektif seperti seminar atau workshop melalui pelaksanaan 

supervisi inilah di harapkan mampu mengoptimalkan kompetensi 

profesionalnya. Supervisi di SD Negeri 01 Tempuran dilakukan 1 kali dalam 

tiga bulan, teknik yang di gunakan dalam melakukan supervisi dalam teknik 

kelompok melalui rapat guru sedangkan teknik individu kepala sekolah 

melakukan dengan cara kunjungan kelas. Melalui tindakan supervisi kepala 

sekolah inilah proses agar pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan 

pendidikan dan mengoptimalkan kompetensi profesional.   
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Dengan adanya masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

mendalam tentang “ Implementasi Supervisi Kepala Sekolah Dalam 

Mengoptimalkan Kompetensi Profesional Guru Di SD Negeri 01 Tempuran 

Kabupaten Boyolali Tahun 2016/2017” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, makan dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan supervisi kepala sekolah di SD Negeri 01  

Tempuran? 

2. Bagaimana mengoptimalkan kompetensi profesional guru di SD Negeri 01  

Tempuran ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 

1. Pelaksanaan supervisi kepala sekolah di SD Negeri 01  Tempuran ? 

2. Mengoptimalkan kompetensi profesional guru di SD Negeri 01  Tempuran ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai berikut 

1. Penelitian Teoritis 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan 

penunjang dalam pengembangan pengetahuan penelitian yang berkaitan 

dengan supervisi kepala. 

2. Penelitian Praktis 

a. Bagi lembaga sekolah: Sebagai sumbangan pemikiran bagi kepala sekolah 

dan juga semua guru di SD Negeri 01 tempuran  khususnya guru 

pendidikan sekolah dasar dalam mengoptimalkan  kompetensi profesional 

sehingga tujuan pendidikan akan tercapai dengan baik. 

b. Bagi guru: Dengan hasil penelitian ini di harapkan mampu 

mengoptimalkan kompetensi profesional agar tujuan pembelajaran 

tercapai. 



4 

 

c. Bagi peneliti selanjutnya: Dengan hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

referensi tambahan supervisi kepala sekolah dalam mengoptimalkan 

kompetensi profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


