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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup

manusia dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam sejarah umat manusia,

hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai

alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya.1 Upaya meningkatkan kualitas

pendidikan terus-menerus dilakukan, baik secara konvensional maupun inovatif. Hal

tersebut lebih terfokus lagi dalam Undang-undang RI No.20 Th.2003 pada Bab II,

Pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.2

Keberhasilan pendidikan di sekolah banyak dipengaruhi oleh beberapa

faktor antara lain anak didik, pendidik, tujuan, alat dan masyarakat. Dalam dunia

pendidikan yang menjadi tolak ukur khususnya bagian pengajaran adalah guru. Guru

1 Hujair dan Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani
Indonesia, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), h. 4

2 Undang-Undang RI No.20 Th.2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra
Umbara, 2003), h. 7
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adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik,

mengajar dan membimbing peserta didik.3

Dari beberapa faktor keberhasilan pendidikan tersebut, salah satu faktor

yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah guru. Guru berperan

langsung dalam peningkatan kualitas pendidikan, karena guru memiliki tugas sebagai

pengajar yang dalam kegiatan pembelajaran berinteraksi langsung dengan sasaran

pendidikan, yaitu siswa. Guru merupakan salah satu aspek bagi siswa untuk

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Guru melaksanakan pembelajaran

untuk mencapai tujuan belajar siswa, guru juga bertugas untuk memastikan

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan siswa diharapkan dapat menerapkan

pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan belajar tersebut dalam kehidupan

bermasyarakat.

Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan suatu materi, apalagi

saat ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada proses pembelajaran yang

mengaktifkan siswa. Dalam pembelajaran dengan mengaktifkan siswa, guru dituntut

dapat memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran, sehingga

siswa tertarik mengikuti pembelajaran dan memotivasi siswa untuk memperluas

wawasannya dengan belajar. Untuk dapat menciptakan suasana pembelajaran yang

menarik bagi siswa, guru harus mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung

kegiatan pembelajaran secara matang, dengan mempertimbangkan kondisi kelas,

ketersediaan media yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran, serta

3 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan (Problem, Solusi dan Reformasi Pendidikan di
Indonesia), (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 15
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menerapkan metode belajar yang sesuai dengan materi pelajaran dan karakteristik

siswa yang dihadapi guru.

Merencanakan kegiatan pembelajaran secara matang, dapat menciptakan

proses pembelajaran yang menyenangkan bukan lagi kegiatan yang selalu sama

setiap harinya dan membosankan bagi siswa. Dengan kemampuan guru

mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, serta hasil belajar dan prestasi

siswa yang baik, membuktikan bahwa guru tersebut memiliki kemampuan yang baik.

Namun, dalam melaksanakan tugasnya, guru sering mengalami permasalahan dalam

pelaksanaan pembelajaran di kelas, kondisi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa

tugas yang diemban guru sangat rumit karena selalu berhadapan dengan situasi yang

setiap saat berubah, seperti kurikulum, tuntutan masyarakat, pemenuhan kebutuhan

hidupnya dan lain sebagainya. Walaupun guru telah memiliki sertifikasi untuk

melaksanakan tugas pembelajaran, berbagai kendala tetap saja mereka hadapi. Baik

kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam memecahkan masalah yang

dihadapi, terkadang seorang guru membutuhkan bantuan dari pihak atasan dalam hal

ini kepala sekolah selaku supervisor pendidikan.

Dilihat dari objeknya, supervisi pendidikan sendiri dibagi menjadi tiga

jenis, yaitu supervisi akademik, supervisi administrasi dan supervisi lembaga.4

Supervisi pendidikan yang dibahas dalam penelitian ini merupakan supervisi

akademik. Dikatakan supervisi akademik, karena menitikberatkan pengamatan

pengawas pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berkaitan langsung

4 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Supervisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 33
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dengan kegiatan pembelajaran. Sasaran supervisi akademik yaitu pemberdayaan guru

dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik yang diwujudkan

dalam kinerja membelajarkan peserta didiknya.5

MTsN 1 Konawe Selatan merupakan lembaga pendidikan yang sangat

diharapkan oleh masyarakat sekitarnya. MTsN 1 Konawe Selatan sebagai salah satu

lembaga pendidikan formal yang selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja

gurunya. Pada dasarnya, kinerja guru di MTsN 1 Konawe Selatan sudah baik, hanya

saja bila dilihat dari sisi kemampuan guru secara akademik masih terdapat beberapa

kesulitan yang mendasar seperti pembuatan RPP, penggunaan media pembelajaran

dan pengembangan kurikulum, apalagi dengan adanya kurikulum baru yaitu

kurikulum 2013, guru merasa kesulitan dan menuntut guru berpikir keras untuk

memahami apa yang menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Kesulitan-kesulitan

tersebut harus menjadi perhatian penting bagi kepala sekolah untuk memberikan

pembekalan dan pembinaan terhadap kompetensi para guru, karena kinerja guru

merupakan indikator keberhasilan pendidikan dan juga karena, pendidikan

merupakan proses interaksi antara guru (pendidik) dengan peserta didik (siswa)

untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang ditentukan.6

MTsN 1 Konawe Selatan merupakan salah satu lembaga pendidikan

menengah yang mendukung keberhasilan tujuan pendidikan Nasional. Oleh karena

itu, pelaksanaan supervisi akademik diharapkan mampu meningkatkan kinerja guru

5 Dadang Suhardan, Supervisi Profesional Layanan Dalam Meningkatkan Mutu
Pembelajaran di Era Otonomi Daerah, (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 45

6 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan “Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di
Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 151
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dengan baik. Kegiatan supervisi yang dilaksanakan bukan mencari-cari kesalahan,

akan tetapi merupakan upaya perbaikan, maka harapan untuk meningkatkan kinerja

guru tidak hanya sekedar harapan tapi menjadi sebuah tahapan yang harus

dilaksanakan. Permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah

bagaimana pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah untuk meningkatkan

kualitas kinerja guru dalam pembelajaran agar tercapai mutu pembelajaran yang

diharapkan.

Berdasarkan pengamatan awal, peneliti melihat bahwa pengelolaan

pembelajaran di MTsN 1 Konawe Selatan masih diperlukan sejumlah perbaikan

terutama pada tenaga pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai

dengan materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sebagian besar guru di

MTsN 1 Konawe Selatan masih menggunakan cara konvensional ketika mengajar,

yaitu ceramah dan mencatat buku pelajaran. Meskipun telah ada kegiatan supervisi

akademik di sekolah ini, namun peningkatan kinerja guru masih belum terlihat. Hal

ini akan berdampak pada output (lulusan) yang dihasilkan di sekolah ini.

Dari uraian diatas, maka sudah jelas bahwa supervisi akademik sudah

dilaksanakan oleh kepala sekolah selaku supervisor akademik. Namun, sebagian

besar guru masih menggunakan cara konvensional dalam mengajar. Dari hasil

pengamatan tersebut, peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang peran kepala

sekolah sebagai supervisor akademik dalam upaya meningkatkan kinerja guru.

Olehnya itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang
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efektifitas pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah terhadap guru-guru  dalam

upaya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mengajarnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti

bermaksud mengadakan penelitian tentang “Pelaksanaan Supervisi Akademik

Kepala Sekolah”

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan pada

pelaksanaan kegiatan supervisi akademik kepala sekolah untuk meningkatkan

profesionalisme guru pendidikan Islam di MTsN 1 Konawe Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, penulis merasa perlu untuk merumuskan

beberapa permasalahan dengan maksud agar lebih terarah berjalan pada sasaran yang

akan diteliti, adapun rumusan masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan supervisi akademik kepala sekolah terhadap

guru pendidikan Islam di MTsN 1 Konawe selatan?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan

kegiatan supervisi akademik kepala sekolah di MTsN 1 Konawe Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam upaya pencapaian target penelitian, penulis menetapkan tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:



7

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan supervisi akademik

mempengaruhi profesionalisme guru-guru pendidikan Islam di MTsN 1

Konawe Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan

penghambat pelaksanaan kegiatan supervisi akademik di MTsN 1 Konawe

Selatan.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti

khususnya yang berkenaan masalah penelitian.

2. Bagi praktisi pendidikan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para

pengelola lembaga pendidikan dalam mempertahankan ataupun memperbaiki

kinerjanya.

3. Bagi umum penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dan

pengalaman dalam menyusun karya ilmiah dan sekaligus memberikan

sumbangan pikiran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat aspek yang perlu dijelaskan secara

operasional pada judul penelitian ini agar tidak menimbulkan multi tafsir dikalangan

pembaca dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami ruang lingkup

penelitian, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Supervisi akademik kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah kemampuan kepala sekolah MTsN 1 Konawe Selatan untuk
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melaksanakan kegiatan yang menitikberatkan pada pemberian layanan

bantuan terhadap guru pendidikan Islam di MTsN 1 Konawe Selatan dalam

melaksanakan dan mengelola pembelajaran, membantu guru mengatasi

permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran dan bimbingan guru untuk

meningkatkan kualitas mengajarnya agar tercapai tujuan pembelajaran yang

bermutu.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk

mendiskripsikan tentang pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah di

MTsN 1 Konawe Selatan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Definisi Supervisi Akademik

Kegiatan supervisi akademik merupakan suatu bentuk layanan profesional

yang dikembangkan untuk meningkatkan profesionalisme komponen sekolah

khususnya guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Selanjutnya, untuk

dapat menguraikan lebih detail deskripsi tentang supervisi akademik terlebih dahulu

dirumuskan definisi supervisi.

Secara bahasa supervisi berarti mengamati, mengawasi, atau

membimbing kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud

untuk mengadakan perbaikan. Supervisi berasal dari kata “super” artinya lebih atau

atas, dan “vision” artinya melihat atau meninjau. Secara istilah supervisi artinya

melihat atau meninjau yang dilakukan oleh atasan terhadap pelaksanaan kegiatan

bawahannya.1 Orang yang berfungsi memberi bantuan kepada guru-guru dalam

menstimulir kearah usaha mempertahankan suasana belajar mengajar yang lebih baik

yang dapat disebut dengan supervisor.

Menurut Sergiovani dan Starrat, supervisi merupakan suatu proses yang

dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam

mempelajari tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat menggunakan pengetahuan dan

1 Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Gaung Persada
Press, 2009), h. 41


