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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada setiap lembaga pendidikan yang ada dibutuhkan kemampuan dan

keahlian dalam mengelola lembaga pendidikan, mengingat perkembangan serta

kemajuan ilmu pengetahuan yang mengharuskan penguasaan secara konseptual dan

keahlian praktis. Sehingga di era globalisasi sekarang ini, dibutuhkan adanya sumber

daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Hal ini karena jumlah

penduduk yang semakin besar dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu

dunia pendidikan dituntut untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas dan berprestasi tinggi.

Lembaga pendidikan dibutuhkan pengawasan oleh kepala sekolah secara

maksimal baik pada tingkat pusat sampai pada tingkat bawah terutama pada sekolah

yang menjalankan secara langsung konsep pendidikan dalam hal kurikulum.

Pengawasan pada tingkat sekolah dapat dijalankan oleh kepala sekolah secara

langsung mengingat kepala sekolah yang bersentuhan secara langsung antara tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan, pengawasan atau supervisi dimaksudkan guna

mengawasi penyelenggaraan pendidikan termasuk melaksanakan pembinaan dalam

pengelolaan proses belajar mengajar yang lebih baik, hal memungkinkan setiap

sekolah tidak mengalami proses pengawasan oleh kepala sekolah sehingga dapat

memperburuk kondisi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru.
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Hoy dan Forsyth mengemukakan bahwa “Supervisi berfokus pada

meningkatkan kualitas pengajaran atau proses belajar mengajar”1. Dengan demikian

bahwa supervisi dibutuhkan agar terjadi proses belajar mengajar pada lembaga

pendidikan dapat  berjalan secara maksimal menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang

sistem pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dimiliki dirinya, masyarakat,
bangsa, dan negara.2

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, guru sebagai profesi menyandang

persyaratan tertentu sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Republik

Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal

39 (1) dan (2) dinyatakan bahwa:’’Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk

menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan”, pendidikan merupakan

tenaga3 Profesional bertujuan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik

pada perguruan tinggi. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas,

seorang guru dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu.

1Hoy dan Forsyth, Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Profesionalisme
Guru. (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 38.

2Sisdiknas, UUD RI No.20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara,
2003), h.

3Ibid, h. 8
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Kemampuan dan keterampilan tersebut sebagai bagian dari kompetensi

profesionalisme guru. Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang mutlak

dimiliki oleh guru agar tugasnya sebagai guru terlaksana dengan baik. Tugas guru

erat kaitannya  dengan peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan,

oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai tenaga

profesional agar peningkatan mutu pendidikan dapat berhasil. Sebagaimana

dikemukakan Tilaar bahwa;

Peningkatan kualitas pendidikan tergantung banyak hal, terutama mutu
gurunya. Untuk menjadikan guru sebagai tenaga profesional maka perlu
diadakan pembinaan secara terus dan berkesinambungan, dan menjadikan guru
sebagai tenaga kerja perlu diperhatikan, dihargai dan diakui
keprofesionalannya.4

Untuk membuat mereka menjadi profesional semata-mata hanya

meningkatkan kompetensinya baik melalului pelatihan maupun memperoleh

kesempatan untuk belajar lagi namun perlu juga memperhatikan guru dari segi yang

lain seperti peningkatan disiplin, pemberian motivasi, pemberian bimbingan melalui

supervisi, pemberian insentif, gaji yang layak dengan keprofesionalannya sehingga

memungkinkan guru menjadi puas dalam bekerja sebagai pendidik.

Kepuasan kerja bagi guru sebagai pendidik diperlukan untuk meningkat

kinerjanya. Kepuasan kerja berkenaan dengan kesesuaian antara harapan seseorang

dengan imbalan yang disediakan. Kepuasan kerja guru berdampak pada prestasi

kerja, disiplin, kualitas kerjanya.

4H. AR Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Persektif Abad 21,
(Magelang: Indonesia, 1999), h. 104.
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Pada guru yang puas terhadap pekerjaannya maka kinerjanya akan meningkat

kemungkinan akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu peningkatan.

Menurut Hasibuan bahwa “ Kinerja guru atau prestasi kerja adalah suatu hasil kerja

yang dicapai seseorang melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu”.5

Kinerja guru akan baik jika guru telah melakukan unsur-unsur yang terdiri

dari kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan

mengembangkan bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar, kreativitas dalam

pengajaran, kerja sama dengan semua warga sekolah, kepemimpinan yang menjadi

panutan siswa, kepribadian yang baik, jujur dan objektif dalam membimbing siswa,

serta tanggung jawab terhadap tugasnya. Oleh karena itu tugas kepala sekolah sebagai

tugas manager adalah adalah melakukan penilaian terhadap kinerja guru. Penilaian ini

penting dilakukan mengingat fungsinya sebagai alat motivasi pimpinan kepada guru

maupun bagi guru itu sendiri.

Beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya kinerja guru, namun penulis

mencoba mengkaji masalah supervisi yang diberikan oleh kepala sekolah dan

motivasi kerja guru. Supervisi dalam hal ini adalah mengenai tanggapan guru

terhadap pelaksanaan pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh kepala sekolah

yang nantinya berdampak kepada kinerja guru yaitu: kualitas pengajaran.

Menurut bafadal, supervisi pendidikan didefinisikan sebagai”proses pemberian
layanan bantuan profesional kepada guru untuk  meningkatkan kemampuannya dalam

5 Hasibuan, Organisasi dan Motivasi. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 94.
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melaksanakan tugas-tugas pengelolaan proses pembelajaran secara efektif dan
efisien”.6

Dengan adanya pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah diharapkan

memberi dampak terhadap terbentuknya sikap profesional guru. Sikap profesional

guru merupakan hal yang amat penting dalam memelihara dan meningkatkan

profesionalitas guru, karena selalu berpengaruh pada perilaku dan aktivitas

keseharian guru. Perilaku profesional akan lebih diwujudkan dalam diri guru apabila

institusi tempat ia bekerja memberi perhatian lebih banyak pada pembinaan,

pembentukan, dan pengembangan sikap profesional. Menurut pidarta motivasi kerja

adalah” sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan dan kerja. Oleh sebab

itu, motivasi kerja dalam psikologi sebagai pendorong semangat kerja.7 Menurut

Anoraga bahwa: guru menjadi seorang pendidik karena adanya motivasi untuk

mendidik, bila tidak punya motivasi maka ia tidak akan berhasil untuk mendidik,

mengajar”.8 Keberhasilan guru dalam mengajar karena dorongan/motivasi ini sebagai

pertanda apa yang telah dilakukan oleh guru telah menyentuh kebutuhannya.

Kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru yang diminatinya karena sesuai dengan

kepentingannya sendiri. Guru yang termotivasi dalam bekerja maka akan

menimbulkan kepuasan kerja, karena kebutuhan-kebutuhan guru yang terpenuhi

mendorong guru meningkatkan kinerjanya.

6Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesional Guru Dasar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004),
h.46.

7Made Pidarta, Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 38.
8Pandji Anoraga, Psikologi Kerja, (Jakarta Rineka Cipta, 1998), h. 35.
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Kegiatan supervisi kepala sekolah dan motivasi kerja guru akan berpengaruh

secara psikologis terhadap kinerja guru, guru yang puas dengan pemberian supervisi

kepala sekolah dan motivasi kerjanya tinggi maka ia akan bekerja dengan sukarela

yang akhirnya dapat membuat produktivitas kerja  guru  meningkat. Tetapi jika guru

kurang puas terhadap pelaksanaan supervisi kepala sekolah dan motivasi kerjanya

rendah maka guru dalam bekerja kurang bergairah, hal ini mengakibatkan

produktivitas guru menurun, ada sebagian guru kurang berhasil dalam mengajar

dikarenakan mereka kurang termotivasi untuk mengajar karena Supervise jarang

dilaksanakan sehingga berdampak terhadap menurunnya produktivitas atau kinerja

guru, untuk itu diperlukan peran kepala sekolah untuk memotivasi para guru untuk

meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Kepala Sekolah di Sekolah Menengah

Atas Negeri I0 Bombana ditemukan bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah

telah terlaksana sebagaiman mestinya. Banyak guru yang sudah berhasil dalam

mengajar dikarenakan mereka termotivasi untuk mengajar sehingga berdampak

terhadap meningkatnya produktivitas atau kinerja guru, untuk itu diperlukan peran

kepala sekolah untuk memotivasi para guru untuk meningkatkan kinerjanya hal ini

dapat dilakukan kepala sekolah melalui supervisi. Bertitik tolak dari uraian di atas

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul” Pelaksanaan

Supervisi Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bombana Kecamatan

Poleang Utara Kabupaten Bombana. Dengan adanya pelaksanaan supervisi kepala
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sekolah guna menunjang profesionalisme guru sehingga peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

penajaman fokus dalam penelitian ini diarahkan pada Proses teknik Pelakssanaan

supervisi  Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bombana.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari fokus penelitian tersebut di atas, maka rumusan permasalahan

dalam penelitian diarahkan pada Bagaimana teknik pelaksanaan supervisi kepala

sekolah di sekolah menengah atas negeri 10 Bombana ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian

yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui teknik pelaksanaan supervisi kepala

Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bombana.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian, ini adalah sebagai berikut: (a). Untuk

mengembangkan pengetahuan mengenai teknik pelaksanaan supervisi kepala sekolah

di SMA Negeri  10 Bombana ; (b). Sebagai bahan masukan atau input bagi SMA

Negeri 10 Bombana agar mampu mengambil langkah-langkah tepat dalam upaya

meningkatkan kinerja guru melalui supervisi kepala sekolah; (c). Sebagai karya
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ilmiah, penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan, bagi masyarakat terutam kepala

sekolah dan guru sebagai informasi tentang pelaksanaan supervisi kepala sekolah.

E. Definisi Operasional

Fokus penelitian ini adalah proses kepala sekolah dalam melaksanakan

supervisi di Sekolah Menengah Atas 10 Bombana.

1. Supervisi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengamati,

mengidentifikasi mana hal-hal yang sudah benar, mana yang belum benar dan

mana pula yang tidak benar dengan maksud agar tepat dengan tujuan memberikan

pembinaan, dalam  hal ini supervisi dapat memberikan bimbingan dan latihan

bagi guru dan pegawai untuk menigkatkan kemampuan dalam tugas yang

diembannya .

2. Kepala sekolah adalah seseorang yang bertugas sebagai pemimpin dalam suatu

lembaganya untuk membina lembaga tersebut agar mencapai tujuan pendidikan

dengan mengarahkan dan melakukan koordinasi kepada warga sekolah seperti

guru dan peserta didik.

3. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bombana  adalah lembaga pendidikan formal

yang bertempat  di  Desa Toburi Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana.
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