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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan menjadi salah satu cara mengembangkan bangsa. 

Pendidikan harga mutlak sebagai harga diri bangsa. Begitu pentingnya hal 

tersebut, kualitas pendidikan sangat perlu kita perhatikan agar tidak sekedar 

menjalankan pendidikan. Tetapi mendirikan pendidikan yang berkualitas 

sangat wajib menjadi perhatian, khususnya dilingkup sekolah. 

Pendidikan nasional harus mulai memperhatikan kualitas pendidikan 

khususnya pada guru. Pembelajaran menjadi awal penentu sebuah tujuan 

pendidikan. Sehingga seyogyanya pengembangan guru sudah mulai 

digencarkan pemerintah saat ini.  

Kualitas guru dalam mengajar sangat perlu diperhatikan oleh kepala 

sekolah dan pengawas. Hal ini berkaitan dengan supervisi guru, yang 

merupakan wadah dalam membina dan mengembangkan                                                                                                                                  

guru. Oleh karena itu, supervisi berupaya meningkatkan kemampuan 

profesional guru yang nantinya akan berdampak terhadap mutu proses dan 

hasil pembelajaran. 

Misi utama supervisi memberikan pelayanan kepada guru untuk 

mengembangkan mutu pembelajaran, memfasilitasi guru agar dapat mengajar 

dengan efektif, meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan 

kurikulum dan meningkatkan pertumbuhan profesionalisme. 
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Pendidikan dasar pada jenjang SD saat ini terlahir sekolah-sekolah yang 

mengedepankan keunggulannya. Sekolah dengan keunggulannya ini 

melabelkan dengan Islam Terpadu (IT), Program Khusus (PK), Sekolah Plus, 

dan beragam istilah lain pada jenjang sekolah dasar yang menandakan adanya 

keinginan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MI Muhammadiyah PK kartasura memiliki prestasi sebagai 10 sekolah 

terbaik dalam penerapan Multiple Intelegence di Indonesia. Dan juga sebagai 

sekolah inklusi terbaik di wilayah Surakarta. Hal tersebut di imbangi dengan 

prestasi-prestasi lomba dari tingkat kecamatan sampai nasional. 

Sekolah ini mempunyai program-program keunggulan. Pertama, 

dimulai dari Alfa Zone berupa kegiatan sekolah saat pagi hari sebelum anak-

anak masuk kelas. Alfa Zone ada empat cara yang dapat membawa siswa ke 

Zona Alfa, yaitu fun story, ice breaking, musik, dan brain gym (Munif 

Chatib:2011). 

Kedua, program Scene Setting berupa kegiatan guru dalam membuat 

peragaan yang berkaitan dengan materi. Pola Scene Setting dapat dilakukan 

dengan bercerita, visualisasi, simulasi, pantomime dan mendatangkan tokoh, 

(Munif Chatib, 2011). Dengan Scene Setting guru tidak akan langsung masuk 

ke materi pembelajaran, melainkan mengawali dengan pengalaman awal 

siswa atau menjelaskan manfaat dalam mempelajari materi yang akan 

diajarkan didalam kehidupannya. 

Ketiga, program eksperiment berupa kegiatan yang dilakukan guru dan 

siswa berupa percobaan-percobaan, ataupun prakarya yang terjadwal setiap 
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minggunya. Sebagai pemantik semangat dan rasa ingin tahu siswa dalam 

belajar. Keempat, program catalys day berupa aktivitas belajar sesuai 

keinginan belajar siswa. Kegiatan ini ide belajarnya dapat dari siswa sesuai 

keinginannya. Sehingga belajar terasa menyenangkan yang menghasilkan 

prakarya-prakarya. 

Kelima, Program Pengenalan Lapangan (PPL) berupa kegiatan rekreasi 

dan belajar anak. Dilakasanakan di luar sekolah berupa pembelajaran atau 

outbond. Keenam program guru berupa pembuatan lesson plan (RPP), berupa 

kegiatan merancang pembelajaran yang unik dan baru dalam format 

pelaksanaannya. 

Kepala sekolah sebagai supervisor terbagi atas supervisi akademik dan 

supervisi manajemen. Penelitian ini akan melihat pengelolaan supervisi 

akademik kepala sekolah terhadap guru studi kasus di MI Muhammadiyah 

PK Kartasura. Dengan harapan dapat melihat bentuk supervisi di sekolah 

yang berlabel sekolah unggul.      

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini.  

1. Bagaimana perencanaan supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura? 

2. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura? 
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3. Bagaimana evaluasi supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura? 

4. Bagaimana penentuan model pelaksanaan supervisi akademik di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

1. Perencanaan supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

2. Pelaksanaan supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

3. Evaluasi supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

4. Penentuan model pelaksanaan supervisi akademik di MI Muhammadiyah 

PK Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan baik yang bersifat praktis 

maupun teoritis. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Sukoharjo mengenai pola pengelolaan supervisi guru di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura 

b. Sebagai bahan masukan bagi para penentu kebijakan dalam rangka 

otonomi pendidikan guna peningkatan mutu  pendidikan nasional. 
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2. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan wawasan bagi penelitian selanjutnya pada 

Program Pascasarjana Magister Administrasi Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

b. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan teori dan 

mendapatkan gambaran dan pengalaman praktis dalam penelitian 

pengelolaan supervisi guru 

 


