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BAB 1   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Guru profesional merupakan pondasi awal suatu keberhasilan dalam 

suatu institusi pendidikan, peserta didik yang berhasil dan sukses 

merupakan sumbangsih dari jasa seorang guru. Menurut Rice dan 

Bishoprick (dalam Bafadal 2008:5) Guru Profesional adalah guru yang 

mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

sehari-hari. Profesionalisasi guru oleh kedua pasangan penulis tersebut 

dipandang sebagai suatu proses yang bergerak dari ketidaktahuan 

(ignorance) menjadi tahu, dari ketidakmatangan (immanurity) menjadi 

matang, dari diarahkan orang lain (other-directedness) menjadi 

mengarahkan diri sendiri.  Dalam dunia pendidikan guru yang diposisikan 

sebagai praktisi pendidik memiliki kewajiban mencerdaskan dan 

membimbing peserta didik kearah yang lebih baik serta kegiatan guru 

dalam pendidikan akan dinilai dan dievaluasi oleh seorang Kepala Sekolah 

atau tim Supervisi yang ada di Sekolah. 

Profesionalisme yang berkaitan dengan kompetensi guru dijabarkan 

dalam UU No.14 tahun 2005 (dalam Janawi 2011:46)  dalam isinya (1) 

Guru adalah guru profesional dengan tugas utama mendidik mengajar dan 

mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah, 

(2) Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber pengahasilan kehidupan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau 

norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi, (3) Pengakuan 

kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat 

pendidik, hal-hal yang bersifat lebih teknis dan penjabaranya dapat 
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diperhatikan melalui PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

Pentingnya menjaga dan mengembangkan keprofesionalan Guru 

diperlukan adanya  kegiatan Supervisi. Menurut Dictionary of Education 

Good Carter (dalam Sahertian 2000:17) Supervisi adalah usaha dari 

petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas 

lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi 

menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta 

merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode serta 

evaluasi pengajaran. Dengan demikian kegiatan pendidikan dalam sekolah 

akan diketahui kesalahan atau kekurangan guru dalam kegiatan pengajaran  

serta dapat menyusun strategi pemecahan masalah guna tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

MIM PK Kartasura merupakan sekolah program khusus yang 

dikelola dengan sangat matang oleh Kepala Madrasah yaitu Ustadz Nasrul 

Harahap yang bekerjasama dengan semua staf guru dan karyawan. Dalam 

pengelolaanya terdapat struktur organisasi sekolah dengan Kepala 

Madrasah sebagai jabatan tertinggi dan dibawahnya terdapat Sekertaris, 

Kepala Tata Usaha, Waka Kesiswaan, Guardian Angel (Pembantu kepalas 

sekolah dalam hal Supervisi), Waka Sarpras, Waka Humas dan 

Co.Majalah.  Supervisi di MI Muhammadiyah PK Kartasura dipimpin 

Kepala Madrasah dan dibantu oleh GA (Guardian Angel) sebagai 

Supervisor dengan tugas menyampaikan hasil kinerja guru dalam 

mengajar kepada kepala madrasah. Kegiatan supervisi di MIM PK 

Kartasura telah berlangsung secara continue sesuai jadwal kalender 

akademik di sekolah2 kali tiap semester, dalam kegiatanya supervisor 

mengamati dan menilai kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar, 

piket dan kedisiplinan guru serta kelengkapan menyusun administrasi. 

melalui kegiatan supervisi diharapkan guru dapat memperbaiki pengajaran 

dan menjadi guru yang memiliki kompetensi professional.  
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Supervisi pada sekolah negeri biasanya hanya sebagai formalitas 

dengan kepala sekolah dan Pengawas Sekolah (PS) sebagai supervisornya, 

dengan kegiatan supervisi yang terjadwal maka guru biasanya 

mempersiapkan administrasi sebagai kelengkapan mengajar guru dengan 

sistem kejar kebut semalam, hal ini membuktikan kurangnya profesional 

guru dalam menjalankan wewenang dengan disiplin, begitu pula di MIM 

PK Kartasura masih ada guru yang kurang disiplin baik dari segi 

kelengkapan administrasi, disiplin datang, atau hal kreatifitas. Namun 

dengan adanya kekurangan membuat Kepala Madrasah untuk dapat 

merubah guru yang bermasalah dengan mencari solusi bersama dengan 

kegiatan supervisi, dengan gaya supervisi kepala Madrasah yang 

membangun peneliti ingin meneliti dengan  judul Peran Supervisi Kepala 

Sekolah dalam Mewujudkan Profesionalisme Guru di MIM PK Kartasura 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian tentang  peran supervisi kepala sekolah dalam 

mewujudkan profesionalisme guru di MIM PK Kartasura dengan rumusan 

sebagai berikut  : 

1. Bagaimana peran supervisi kepala sekolah dalam mewujudkan 

profesionalisme guru di MIM PK Kartasura 

2. Apakah hambatan dari pelaksanaan Supervisi di MIM PK Kartasura? 

3. Bagaimana solusi dari hambatan pelaksanaan Supervisi di MIM PK 

Kartasura? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang  peran supervisi kepala sekolah dalam 

mewujudkan profesionalisme guru di MIM PK Kartasura memiliki tujuan: 

1. Untuk mendeskripsikan peran supervisi kepala sekolah dalam 

mewujudkan profesionalisme guru di MIM PK Kartasura. 
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2. Untuk mendeskripsikan hambatan dari pelaksanaan supervisi di MIM 

PK Kartasura. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi dari hambatan pelaksanaan supervisi di 

MIM PK Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai masukan untuk mendukung dasar teori bagi peneliti yang 

sejenis dan relevan 

b. Sebagai sumbangan pada pembelajaran, utamanya meningkatkan 

profesionalisme kinerja guru. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah guna memberikan sumbangan pemikiran dalam 

rangka peningkatan kualitas sekolah menuju standar nasional 

pendidikan. 

b. Sebagai sumbangan ilmiah kepada kepala Madrasah MIM PK 

Kartasura  dalam upaya rangka mengembangkan kualitas mengajar 

guru. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, 

ketrampilan danmen jadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainya 

dengan kesamaan topi k penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


