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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan salah satu organisasi pendidikan yang dapat 

dikatakan sebagai wadah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Philip 

Robinson dalam Mahmud (2012:179) menyebut sekolah sebagai organisasi, 

yaitu unit sosial yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu. 

Sekolah sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu, yaitu memudahkan 

pengajaran sejumlah ilmu pengetahuan. Keberhasilan tujuan pendidikan di 

sekolah tergantung pada sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut 

yakni: Kepala Sekolah, guru, siswa, pegawai tata usaha, dan tenaga 

kependidikan lainnya serta harus didukung oleh sarana dan prasarana yang 

memadai. 

Dalam lingkup pendidikan yang terkecil yaitu sekolah, guru memegang 

peranan yang sangat penting dan strategis. Kelancaran proses pembelajaran 

sepenuhnya berada dalam tanggung jawab para guru. Guru adalah seorang 

pemimpin yang harus mengelola proses pembelajaran yang menjadi lingkup 

tanggung jawabnya. Kehadiran guru hingga saat ini tidak akan pernah 

tergantikan oleh yang lain terlebih pada masyarakat indonesia yang multikultur 

dan multibudaya. Oleh sebab itu, diperlukan guru yang memiliki kemampuan 

dan kompetensi yang profesional, seperti yang dinyatakan oleh Suyono 

(2015:209) bahwa guru yang profesional harus mampu mewujudkan atau 

paling tidak mendekati praktik pembelajaran yang ideal.   

Profesionalisme dan kualitas guru yang ada pada saat ini, cenderung 

sangat memprihatinkan. Menurut Tjipto Subadi (2015:89), kualitas guru yang 

layak mengajar untuk tingkat SMK hanya sebesar 55,49% (negeri) dan 58,26% 

(swasta). Selain itu, nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) yang relatif masih 

rendah dengan rata-rata nasional 56,69 (Kemdikbud 2016) juga menunjukkan 

kurangnya kompetensi guru. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan 

permasalahan dalam bidang pendidikan yaitu rendahnya mutu pendidikan. 
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Data di atas menunjukkan bahwa lebih dari 50% guru yang mengajar di 

tingkat SMK belum memenuhi kompetensi sebagai guru profesional. Indikasi 

tidak profesionalnya guru diantaranya adalah: (1) lamban dalam menyusun 

perangkat pembelajaran khususnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (2) 

keengganan guru untuk disupervisi oleh kepala sekolah, (3) guru tidak 

memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dalam pembelajaran, (4) guru 

belum melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerja, (5) kurangnya 

minat guru untuk menulis dan melaksanakan penelitian yang terkait dengan 

tugas pokoknya, (6) guru belum melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, (7) guru 

belum mampu menerapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan, (8) 

guru yang merasa kesulitan menerapkan sistem penilaian autentik dalam 

Kurikulum 2013. 

Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh guru bila tidak segera 

diselesaikan akan semakin membebani guru dalam meningkatkan kinerjanya, 

tanggung jawab guru dalam melaksanakan pembelajaran akan semakin 

terabaikan, apalagi guru adalah pemimpin pembelajaran dikelasnya. Untuk 

itulah sangat diperlukan bantuan dan pembinaan kepada para guru melalui 

supervisi pembelajaran, sehingga diharapkan guru mampu membina dirinya 

agar menjadi terampil dalam menjalankan usaha-usaha yang menunjang proses 

belajar mengajar. 

Supervisi pembelajaran adalah serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses belajar mengajar demi 

pencapaian tujuan pembelajaran (Glickman dalam Eny Winaryati, 2014:88). 

Pendapat senada juga disampaikan oleh Alfonso dalam Daryanto (2015:145) 

yang menyatakan bahwa supervisi pengajaran adalah perbuatan secara 

langsung mempengaruhi perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pelaksana proses belajar mengajar. Dari ungkapan ini dapat disimak bahwa 

tujuan supervisi pembelajaran adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan 

kemampuan serta keterampilan mengajar guru agar dapat melaksanakan tugas 

mengajar dengan baik. 



 3 

Perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan 

niatan untuk perbaikan sistem pendidikan. Dalam Kurikulum 2013 ini, lebih 

bertumpu pada kualitas guru sebagi implementator di lapangan, sehingga hal 

ini menuntut guru untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. 

Untuk kepentingan tersebut, guru harus senantiasa meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya agar dapat mengelola proses pembelajaran 

secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, guru memiliki potensi yang cukup 

tinggi untuk meningkatkan kinerja, namun banyak faktor yang menghambat 

mereka dalam mengembangkan berbagai potensinya secara optimal. Oleh 

karena itu, sangat diperlukan pembinaan yang kontinu dan berkesinambungan 

dengan program yang terarah dan sistematis melalui supervisi pembelajaran. 

Hal ini lebih diperlukan lagi dalam rangka mengimplementasikan berbagai 

paradigma pendidikan baru seperti halnya penerapan Kurikulum 2013.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pernyataan di atas, penelitian ini difokuskan pada 

bagaimana pengelolaan supervisi pembelajaran berbasis kurikulum 2013 yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta umpan balik dan tindak lanjut hasil 

supervisi di SMK Pancasila 3 Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Fokus tersebut 

dapat diuraikan menjadi tiga rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana perencanaan supervisi pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 di 

SMK Pancasila 3 Baturetno Kabupaten Wonogiri?  

2. Bagaimana pelaksanaan supervisi pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 di 

SMK Pancasila 3 Baturetno Kabupaten Wonogiri?  

3. Bagaimana umpan balik dan tindak lanjut supervisi pembelajaran berbasis 

Kurikulum 2013 di SMK Pancasila 3 Baturetno Kabupaten Wonogiri?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang hendak 

dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Mendeskripsikan perencanaan supervisi pembelajaran berbasis Kurikulum 

2013 di SMK Pancasila 3 Baturetno Kabupaten Wonogiri. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan supervisi pembelajaran berbasis Kurikulum 

2013 di SMK Pancasila 3 Baturetno Kabupaten Wonogiri. 

3. Mendeskripsikan umpan balik dan tindak lanjut supervisi pembelajaran 

berbasis Kurikulum 2013 di SMK Pancasila 3 Baturetno Kabupaten 

Wonogiri. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi orang lain. Adapun 

manfaat-manfaat penelitian yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoretis 

a. Memperkaya khasanah kajian manajemen pendidikan khususnya tentang 

supervisi pembelajaran berbasis Kurikulum 2013. 

b. Menjadi sumbangan bagi dunia pendidikan umumnya, khususnya bagi 

SMK Pancasila 3 Baturetno dalam melakukan supervisi sekolah dimasa 

yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala sekolah dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan 

supervisi pembelajaran pada sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013. 

b. Bagi guru dapat dijadikan sebagai umpan balik dan tindak lanjut terhadap 

proses pembelajaran yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran.  

c. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh siswa agar lebih 

mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pemebalajaran sehingga 

prestasi belajarnya meningkat.  


