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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Supervisi Kepala Sekolah

Aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan

pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif, dalam

konsep supervisi lebih menekankan pada terlaksananya setiap tugas dan tanggung

jawab yang dibebankan pada setiap unsur yang ada, sebagaimana para ahli

mengemukakan pengertian supervisi yakni: Menurut Good Carter supervisi adalah:

Segala usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru dan petugas
lainnya dalam memperbaiki pengajaran termasuk menstimulir, menyeleksi
pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan
pendidikan, bahan-bahan pengajaran, metode mengajar dan evaluasi
pengajaran.1

Maka supervisi merupakan alat atau sarana untuk melakukan perbaikan terkait

dengan pengelolaan pendidikan secara keseluruhan dengan melihat unsur yang

memiliki peran penting pada pelaksanaan pendidikan secara umum, menurut Burton

dan Leo J. Bruckner mengatakan bahwa supervisi adalah suatu tehnik pelayanan

yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.2 Supervisi dilakukan tidak

hanya melakukan perbaikan pada aspek tenaga pendidik semata melainkan

memberikan perbaikan serta perkembangan kemajuan peserta didik dalam memahami

1Hendiyat Sutopo dan Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan. (Malang:
Bina Aksara, 1982), h. 39.

2Ibid, h. 40.



10

proses belajar mengajar, Usaha dari tenaga pendidik dan kepala sekolah dalam

memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran,

termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-

guru serta tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode serta evaluasi

pengajaran merupakan aktivitas menentukan kondisi/syarat-syarat yang akan

menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Berarti bahwa kepala sekolah

hendaknya pandai meneliti, mencari, dan menentukan syarat-syarat yang diperlukan

bagi kemajuan sekolahnya sehingga tujuan-tujuan pendidikan di sekolah itu

semaksimal mungkin dapat tercapai.

Jadi supervisi kepala sekolah merupakan upaya seorang kepala sekolah dalam

pembinaan guru, agar guru dapat meningkatkan kualitas mengajarnya melalui

langkah-langkah perencanaan, penampilan mengajar yang nyata serta mengadakan

perubahan sekolah merupakan kepemimpinan pendidikan yang didasarkan atas

pengenalan yang mendalam tentang tujuan, usaha dan kegiatan pendidikan di sekolah

dalam menunjang kemajuan dengan menggunakan pendekatan kemajuan ilmu

pengetahuan.

Istilah kepala sekolah memiliki makna umum yang dimaksudkan berlaku

seluruh pengelola lembaga pendidikan, kepala  sekolah memiliki kewenangan

mengendalikan lembaga pendidikaan dan menentukan arah strategi pengelolaan serta

pengembangan lembaga tersebut, tetapi kewenangan paling besar berada di tangan

kepala sekolah mengingat kapasitas mereka sebagai pemimpin. Mulyasa mengatakan

bahwa “kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan kepala sekolah karena
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mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah

menuju tujuannya.3

Peranan strategis bagi kepala sekolah menimbulkan dua kemungkinan bagi

sekolah, bila figur kepala sekolah benar-benar profesional maka dapat menghasilkan

berbagai keuntungan bagi lembaga pendidikan  seperti stabilitas, kemajuan,

pengembangan, citra baik respon positif dari masyarakat, penghargaan dari Negara,

peningkatan prestasi dan sebagainya namun jika figur kepala sekolah tidak

profesional maka menjadi musibah bagi lembaga pendidikan yang akan

mendatangkan berbagai macam kerugian seperti kemorosotan kualitas, penurunan

prestasi, citra buruk, respon negative dari masyarakat, kondisi labil, konflik yang

tidak sehat, dan berbagai fenomena yang kontra produktif.4 Tugas kepala sekolah

adalah menjadi agen utama perubahan yang mendorong dan mengelola agar semua

pihak yang terkait menjadi termotivasi dan berperan aktif dalam perubahan tersebut,

sebab keberhasilan sekolah adalah merupakan keberhasilan kepala sekolah yang

harus mengembangkan keterampilan dalam melaksanakan perubahan apabila mereka

menginginkan sekolahnya menjadi efektif.

Dengan demikian bahwa dalam konsep supervisi dibutuhkan peran kepala

sekolah bagi setiap lembaga pendidikan sehingga mampu menciptakan perubahan

baik pada unsur-unsur yang berada dalam sekolah maupun respon masyarakat,

3Mulyasa, Menjadi Guru Profesional “Menciptakan Pelajaran yang kreatif Menyenangkan,
Bandung: Remaja Rosda  Karya, 2005
4 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam (strategi baru pengelolaan lembaga

pendidikan Islam). Jakarta: Erlangga, 2007
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mengingat peran kepala sekolah dalam pengawasan sangat menetukan atas

keberhasilan sekolah dalam menciptakan perubahan kearah yang lebih baik.

B. Tujuan dan Sasaran Supervisi

Supervisi tidak terjadi secara spontan melainkan setiap kegiatan supervisi

terkandung maksud-maksud tertentu yang ingin dicapai dalam itu terakumulasi dalam

tujuan supervisi, tujuan dapat berfungsi sebagai arah atau penuntun dalam

melaksanakan supervisi disamping itu dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai

efektif tidaknya pelaksanaan supervisi.

Tujuan supervisi berkaitan erat dengan tujuan pendidikan di sekolah karena

supervisi pada dasarnya dilakukan dalam rangka membantu pihak sekolah agar dapat

melaksanakan tugasnya secara lebih baik sehingga tujuan pembelajaran yang

diharapkan dapat tercapai secara optimal. Bukan berarti bahwa tujuan supervisi

identik dengan tujuan pendidikan disekolah sebagai suatu kegiatan independen,

supervisi juga mempunyai tujuan tersendiri, tetapi tetap berada dalam kerangka

tujuan pendidikan di sekolah, tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran.

Sedangkan sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut adalah

peningkatan profesional guru.5 Sementara menurut Feter F. Oliva mengatakan bahwa

tujuan supervisi yakni :

(1). Membantu guru dalam mengembangkan proses kegiatan belajar mengajar;
(2). Membantu guru dalam menterjemahkan dan mengembangkan kurikulum

5Sri Banun Muslim, Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru.,
( Bandung: Alfabeta, 2010), h. 42.
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dalam proses belajar mengajar; (3). Membantu sekolah dalam mengembangkan
staf.6

Berdasarkan pandangan di atas dapat dipahami bahwa secara umum tujuan

supervisi adalah membantu guru dalam mencapai tujuan pendidikan, membimbing

pengalaman mengajar guru, memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar siswa, membina

moral kerja, menyesuaikan diri dengan masyarakat serta membina sekolah. Untuk

mencapai tujuan dan sasaran supervisi maka diperlukan perhatian yang sungguh-

sungguh terhadap pelaksanaan tugas-tugas guru yang berhubungan dengan

pengembangan sumber daya manusia yang pada akhirnya akan paling menentukan

kelestarian dan kejayaan kehidupan bangsa

Glickman menyatakan bahwa tujuan supervisi pengajaran adalah membantu

guru bagaimana belajar meningkatkan kemampuan mereka sendiri guna mencapai

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan siswa-siswanya.7 Hal ini mengisyaratkan

bahwa peran dan tanggungjawab guru serta peran dan tanggung jawab supervisor

adalah suatu layanan yang berupa bantuan saja, maka peningkatan kelayakan

kompetensi guru sangat tergantung dari upaya guru itu sendiri. Supervisi harus pula

memberikan ruang gerak kepada guru-guru untuk mengembangkan inisiatif dan

kreativitasnya serta belajar memecahkan sendiri permasalahan-permasalahan yang

mereka hadapi dalam melaksanakan tugas.

Supervisi dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak seperti pengawas,

kepala sekolah, dan guru pemandu bidang studi, sehingga tujuan supervisi harus

6Ibid, h. 42.
7Ibid, h. 43.
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dipahami dan dipersepsi sama oleh mereka yang terlibat didalam berbagai aktivitas

persupervisian, sehingga pelaksanaan di lapangan lebih terarah dan tertuju kepada

suatu tujuan yang diinginkan bersama, agar tujuan supervisi khususnya yang

berkaitan tujuan pendidikan di sekolah yaitu dalam rangka membantu pihak sekolah

agar dapat melaksanakan tugasnya secara lebih baik, sehingga tujuan yang

diharapkan bisa tercapai secara optimal, maka pihak yang terkait harus benar-benar

memegang prinsip pelaksanaan supervisi.

Supervisi kepada usaha pelayanan dan pemberian bantuan dalam rangka

memajukan dan meningkatkan proses belajar mengajar sedangkan inspeksi cenderung

kepada usaha atau kegiatan menyelidiki dan memeriksa penyimpangan serta

kekeliruan yang disengaja atau tidak sengaja dibuat oleh para guru dan kepala

sekolah dalam rangka melaksanakan program pembelajaran di sekolah, sementara

menurut Nur Aedi dalam pelaksanaan supervisi memiliki model sebagai berikut :

(1). Model konvensional yakni merupakan model supervisi yang berada di
zaman feodalisme, model ini mencerminkan kondisi masyarakat yang masih
feudal dimanapada saat itu kekuasaan bersifat otoriter dan feudal. (2). Model
pendekatan sains dipandang sebagai jawaban atas rendahnya kualitas
pendidikan, model ini dipandang memiliki kelebihan dimana supervisi model
ini memberikan panduan bagi guru dalam menentukkan metode pengajaran
serta metode untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan para guru. (3).
Model supervisi klinis yang menggunakan pendekatan kolaboratif antara
supervisor dengan guru untuk secara konstruktif dan berkesinambungan
meningkatkan pembelajaran.(4). Model supervisi artistic yakni dalam
melaksanakan kegiatan supervisinya menggunakan instrument sensitivitas,
persepsi dan pemahaman supervisor dalam mengapresiasi semua aspek yang
terjadi di dalam kelas. (4). Model gabungan supervisi sainstifik, klinis, dan
artistic model ini mengulas sesuatu yang terjadi di kelas, menetapkan apa yang
seharusnya terjadi, serta mampu mengungkap  hal-hal yang implisit dari
pembelajaran yang dilakukan oleh guru setelah itu supervisor menetapkan
makna dari situasi, kejadian dan aspirasi yang terjadi di dalam kelas dengan
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pendekatan seni menafsirkan. (5). Model supervisi pengembangan merupakan
model supervisi yang mengarahkan pada jumlah tugas dan keterampilan yang
meningkatkan dialog pembelajaran dan pertumbuhan serta pengembangan
profesionalitas guru. (6). Model supervisi terdeferensiasi sebagai pendekatan
dalam supervisi yang memberikan pilihan bagi guru mengenai jenis supervisi
dan jenis layanan evaluasi yang di inginkan, model supervisi ini berdasarkan
pada profesionalisasi guru dibidangya dan guru memiliki kendali untuk
melakukan perbaikan dan mengendalikan dampak yang diinginkan. (7). Model
collaborative supervision merupakan proses dimana orang  dengan keahlian
yang beragam bekerja sama dalam status yang sama dan dengan komitmen
yang sama untuk mencapai tujuan bersama pula.8

Berdasarkan model-model supervisi tersebut di atas, maka peran supervisor

dalam meningkatkan kemampuan para guru dan kepala sekolah sangat dibutuhkan,

mengingat supervisor diharapkan dapat memberikan perbaikan dalam pelaksanaan

proses belajar mengajar pada setiap lembaga pendidikan, supervisor juga harus

mampu memahami kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh setiap sekolah dalam

hal ini guru agar secepatnya melakukan perbaikan serta membenahi yang menjadi

kelemahan para guru tersebut.

Mensupervisi atau melakukan pengawasan dimaksudkan guna mengetahui

kelemahan dalam proses belajar mengajar sebagaimana Schermerhorn

mengemukakan

Bahwa ada empat langkah pengawasan yakni (1). Menetapkan sasaran dan
standar kinerja, (2). Melakukan pengukuran kinerja, (3). Membandingkan hasil
pengukuran kinerja dengan sasaran dan standar kinerja yang telah ditetapkan,
(4). Melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan pada hasil perbandingan
tersebut.9

8Nur Aedi, Pengawasan Pendidikan(tinjauan teori dan praktik, (Jakarta Raja: Grafindo
Persada), 2014, h. 66.

9Ibid, h. 87.
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Berdasarkan beberapa langkah supervisi maka supervisor mampu menguasai

dan memastikan yang standar atau ukuran supervisi guna menghindari terjadinya

pemahaman yang berbeda-beda dalam tindakan supervisi, sebagaimana dikemukakan

oleh Turney et al menyebutkan tiga langkah dasar dalam melaksanakan kegiatan

pengawasan yaitu :

(1). Menetapkan standar kinerja, (2). Mempengaruhi kinerja staf, (3).
Melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan serta melakukan inisiatif
tindakan perbaikan bila kinerja yang ditujukkan berada dibawah standar yang
telah ditetapkan.10

Begitu pula Wright mengemukakan enam langkah dalam melakukan

pengawasan yakni :

(1). Menentukkan apa yang perlu dimonitor, dievaluasi, diawasi, dan
dikendalikan, (2). Menentukkan standar, (3). Melakukan pengukuran kinerja,
(4). Membandingkan antara kinerja dengan standar yang telah ditetapkan, (5).
Melakukan tindakan jika kinerja sesuai dengan standar, (6). Melakukan
tindakan perbaikan jika kinerja tidak sesuai dengan standar.11

Merujuk pendapat beberapa para ahli di atas, maka tindakan supervisi lebih

terfokus pada arah perbaikan atas setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh guru

terutama dalam proses belajar mengajar sehingga tercapai kondisi yang mampu

menciptakan hasil yang maksimal dalam menjalankan setiap program pendidikan

pada setiap lembaga pendidikan yang ada.

C. Tehnik Supervisi Kepala Sekolah

10Opcit, h. 87.
11Ibid, h. 87
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Kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga pendidikan diharapkan lebih mampu

melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pimpinan dan sebagai supervisor, sebab

kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua kepala sekolah mampu menjalankan

tugasnya sebagai pimpinan dan sebagai supervisor, terkadang tidak dapat

memisahkan tugas pengawasan dan sebagai pimpinan lembaga pendidikan

sehingga terjadi tindakan kontradiksi dalam mengelola lembaga pendidikan, sebab

kepala sekolah menganggap bahwa tugas sebagai pimpinan lembaga pendidikan

dengan tugas sebagai supervisor merupakan sesuatu yang utuh, jika hal ini terjadi

maka pelaksanaan tugas-tugas di sekolah akan tumpang tindih, sehingga sangat

diperlukan pengetahuan yang cukup bagi kepala sekolah agar memahami

kompetensi yang harus dimiliki. Menurut Purwanto, bahwa ada beberapa faktor

yang mempengaruhi berhasil tidaknya supervisi atau cepat-lambatnya hasil yaitu:

lingkungan masyarakat, besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab

kepala sekolah, tingkatan dan jenis sekolah, keadaan guru-guru dan pegawai yang

tersedia, dan kecakapan dan keahlian kepala sekolah. Uraian tersebut dapat

dijabarkan sebagai berikut:

a) Lingkungan masyarakat tempat sekolah itu berada, apakah sekolah itu di kota
besar, di kota kecil, atau pelosok. Di lingkungan masyarakat orang-orang kaya
atau di lingkungan orang-orang yang pada umumnya kurang mampu di
lingkungan masyarakat intelek, pedagang, atau petani dll.

b) Besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Apakah
sekolah itu merupakan kompleks sekolah yang besar, banyak jumlah guru dan
muridnya, memiliki halaman dan tanah yang luas, atau sebaliknya.

c) Tingkatan dan jenis sekolah. Apakah sekolah yang dipimpin itu Sekolah
Dasar (SD), sekolah lanjutan (SLTP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sebagainya semuanya memerlukan
sikap dan sifat tertentu.
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d) Keadaan guru-guru dan pegawai yang tersedia. Apakah guru-guru di sekolah
itu pada umumnya sudah berwenang, bagaimana kehidupan sosial ekonomi,
hasrat kemampuannya, dan sebagainya.

e) Kecakapan dan keahlian kepala sekolah itu sendiri. Di antara faktor-faktor
yang lain, yang terakhir ini adalah yang terpenting. Bagaimanapun baiknya
situasi kondisi yang tersedia, jika kepala sekolah itu sendiri tidak mempunyai
kecakapan dan keahlian yang diperlukan, semuanya itu tidak akan ada artinya.
Sebaliknya, ada kecakapan dan keahlian yang dimiliki oleh kepala sekolah,
segala kekurangan yang ada akan menjadi perangsang yang mendorongnya
untuk selalu berusaha memperbaiki dan menyempurnakannya. 12

Berdasarkan hal di atas, maka seorang kepala sekolah juga mampu menguasai

tehnik-tehnik tertentu guna melakukan supervisi yang sesuai dengan standar untuk

melakukan penilaian atas kinerja para guru sebagaimana Menurut Gwynn, dalam

Baffadal, pelaksanaan teknik supervisi kepala sekolah digolongkan menjadi dua

kelompok, yaitu:

Teknik perorangan dan teknik kelompok. Teknik supervisi individual meliputi :
(1). Kunjungan kelas, (2) percakapan pribadi, (3) kunjungan antar kelas, (4)
penelitian sendiri. Sedang teknik supervisi kelompok meliputi : (1) kepantiaan,
(2) kursus, (3) laboratorium kelompok, (4) bacaan terpimpin, (5) demonstrasi
pembelajaran, (6) perjalanan staf, (7) perpustakaan profesional, (8) buletin
supervisi, (9) organisasi profesional, (10) sertifikasi guru, (11) tugas belajar,
(12) pertemuan guru.13

Dari beberapa pendapat dan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan,

bahwa supervisi kepala sekolah adalah supervisi pembinaan kepala sekolah kepada

guru dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar. Adapun teknik yang biasa

digunakan adalah kunjungan kelas, pertemuan baik formal maupun informal serta

melibatkan guru lain yang dianggap berhasil dalam proses belajar mengajar.

12Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan ,( Bandung: Remaja Rosdakarya
2004), h. 118.

13Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Dasar, (Jakarta: PT Bumi Aksara ,
2004), h.48-50.
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Dengan demikian teknik pelaksanaan secara umum dilaksanakan supervisi

kepala sekolah dipertegas terbagi menjadi dua indikator yaitu: pertama, pelaksanaan

teknik perseorangan/individu kepala sekolah melalui; mengadakan kunjungan kelas,

mengadakan kunjungan observasi, membimbing guru-guru tentang cara-cara

mempelajari pribadi siswa dan mengatasi problema yang dialami siswa,

membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan

kurikulum sekolah, antara lain; menyusun program semester, membuat program

satuan pelajaran, mengorganisasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas,

melaksanakan teknik-teknik evaluasi pengajaran, menggunakan media dan sumber

dalam proses belajar mengajar, mengorganisasikan kegiatan-kegiatan siswa dalam

bidang ekstrakurikuler. Menurut Purwanto, bahwa: secara garis besar cara atau tehnik

supervisi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:”Tekhnik perseorangan dan teknik

kelompok”.

a. Teknik Perseorangan

Teknik perseorangan ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan.

Beberapa kegiatan  yang dapat dilakukan Menurut Purwanto antara lain:

1. Mengadakan kunjungan kelas (classroom visition).yaitu: kunjungan sewaktu-

waktu yang dilakukan oleh seorang supervisor (kepala sekolah) untuk melihat

atau mengamati seorang guru yang sedang mengajar. Tujuannya untuk melihat

bagaimana guru mengajar, apakah sudah memenuhi syarat-syarat atau metode

yang sesuai. Dengan kata lain, untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan

yang sekiranya masih perlu diperbaiki.
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2. Mengadakan kunjungan observasi (observation visits) yaitu guru dari suatu

sekolah sengaja ditugaskan untuk melihat/mengamati seorang guru yang sedang

mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Misalnya

cara menggunakan alat atau media yang baru, misalnya sosiodrama, diskusi

panel, metode penemuan dan sebagainya.

3. Membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa dan

mengatasi problema yang dialami siswa. Banyak masalah yang dialami guru

dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa. Misalnya siswa yang lamban

dalam belajar. Tidak dapat memusatkan perhatian, siswa yang nakal, siswa

yang sering terlambat, dan kurang dapat bergaul dengan teman-temannya.

Masalah-masalah yang sering timbul di dalam kelas yang disebabkan oleh

siswa itu sendiri dari pada diserahkan kepada  guru bimbingan atau  konselor

yang mungkin akan memakan waktu yang lebih lama untuk mengatasinya.

4. Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan

kurikulum sekolah antara lain: (a). Menyusun program catur wulan atau

program semester (b). Menyusun atau membuat program satuan pelajaran (c).

Mengorganisasikan kegiatan Pengelolaan kelas (d). Melaksanakan teknik-

teknik evaluasi pengajaran (e). Menggunakan media dan sumber dalam proses

belajar mengajar (f). Mengorganisasikan kegiatan kegiatan siswa dalam bidang

ekstrakurikuler.

b. Teknik kelompok
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Teknik kelompok ialah supervisi yang dilakukan secara kelompok. Beberapa

kegiatan  yang dilakukan antara lain:

(1). Mengadakan pertemuan atau rapat (meetings) Seorang kepala sekolah yang
baik umumnya menjalankan yang baik umumnya menjalankan tugasnya
berdasarkan rencana yang telah disusunnya. Termasuk di dalam perencanaan itu
antara lain mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru, (2).
Mengadakan diskusi kelompok (group discussions) Diskusi kelompok dapat
dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis.
Kelompok-kelompok yang telah terbentuk itu diprogramkan untuk mengadakan
pertemuan/diskusi guna membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha
pengembangan dan peranan proses belajar-mengajar. (3). Mengadakan
pelatihan-pelatihan (inservice-training) Teknik supervisi kelompok yang
dilakukan melalui pelatihan-pelatihan sudah banyak dilakukan. Misalnya
pelatihan untuk guru-guru bidang studi tertentu, pelatihan tentang metodologi
pengajaran, dan pelatihan tentang administrasi pendidikan. Mengingat bahwa
pelatihan-pelatihan tersebut pada umumnya diselenggarakan oleh  pusat atau
wilayah, maka tugas kepala sekolah terutama adalah mengelola dan
membimbing pelaksanaan tindak lanjut (follow-up) dari hasil pelatihan, agar
dapat dipraktekkan oleh guru-guru.14

D. Pengembangan Profesionalisme Guru

Pengembangan profesional merupakan sejumlah pengalaman belajar formal

dan nonformal sepanjang karir seseorang dari pendidikan prajabatan sampai pensiun.

Dalam proses selanjutnya guru memerlukan pengetahuan tambahan untuk menunjang

dan mengembangkan kompetensinya sehingga mampu memahami serta

mengembangkan ilmu pengetahuan secara moderen guna menghadapi kemajuan dan

perkembangan ilmu pengetahuan. Grant mengatakan bahwa pengembangan

profesional lebih dari sekedar pelatihan dengan implikasi keterampilan belajar dan

meliputi cara formal dan informal untuk membantu guru bukan hanya belajar tentang

14 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan , ( Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2004), h. 216.
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keterampilan baru, tetapi mengembangkan pengetahuan baru kedalam paedagogik

dan praktik mengajarnya sendiri, dan mengeksplorasi pemahaman yang baru atau

yang lebih tinggi tentang isi sumber daya.15 Peran penting bagi seorang guru sangat

dibutuhkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dipahami bahwa

guru merupakan unsur paling penting pada setiap lembaga pendidikan.

Menurut Sudarwan Danim. Bahwa guru biasa diartikan sebagai pendidik,

mengajar. Pendidik merujuk pada pembinaan dan pengembangan afeksi peserta didik,

mengajar. Pendidik merujuk pada pembinaan dan pengembangan afeksi peserta didik,

pengajar menuju kepada pengembangan pengetahuan atau intelektual.16 Hal yang

sama diungkapkan abdul Rahman bahwa: Guru adalah seorang anggota masyarakat

yang berkompoten dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat atau pemerintah

untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peranan, serta tanggung jawab guru, baik

dalam lembaga pendidikan jalur sekolah maupun lembaga luar sekolah.17

Berdasarkan pandangan di atas, maka pemahaman guru tentang pelaksanaan

supervisi kepala sekolah dalam hal kepemimpinan kepala sekolah memegang

manajemen penyelenggaraan, sehingga kepala sekolah berperan sebagai administrator

juga sebagai supervisor yaitu membimbing secara lengkap bagi para guru

bawahannya dalam bekerja.

15 Nur Aedi, Pengawasan Pendidikan tinjauan teori dan praktik (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2014), h. 346.

16 Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga
pendidikan, (Jakarta Pustaka setia, 2002), h. 15.

17 Abdul Rahman Getteng, Pengelolaan Pengajaran , (Ujung Pandang Bintang Selatan,
1990), h. 57.
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Dengan demikian kepala sekolah harus mampu  menciptakan suasana yang

harmonis serta komunikasi yang fleksibel antara kepala sekolah dengan guru dan

karyawan. Kepala sekolah sebagai Pembina dan pembimbing bagi para guru harus

senantiasa menumbuhkan semangat dan motifasi agar mereka meningkatkan disiplin

dan kualitas kerja yang tinggi sehingga akan tercipta kinerja yang baik. Semangat dan

motivasi yang tinggi diharapkan guru dapat bekerja secara profesional, sehingga

berhasil dan tidaknya pelaksanaan supervisi kepala sekolah tergantung peran guru

dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga profesi yang sangat mendukung kualitas

mutu pendidikan sebagaimana peran guru dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Peranan Guru.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut Abu Ahmadi, guru hendaknya

memiliki berbagai kemampuan dalam membantu tugasnya yaitu:

(1). Kompetensi kepribadian bahwa setiap guru memiliki kepribadian sendiri-
sendiri yang unik (2). Kompetensi penguasaan atas bahan pengajaran
menyangkut yang mengarah kepada spesialisasi (khusus). Atas ilmu atau
kecakapan atau pengetahuan yang diajarkan. (3). Kemampuan dalam cara
mengajar menyangkut kompetensi dalam cara-cara mengajar atau keterampilan
mengajar sesuatu bahan pengajaran sangat diperlukan guru. 18

Dalam konteks itu, guru hendaknya mampu berperan sebagai pendidik secara

optimal. Guru juga dituntut melakukan perubahan-perubahan terhadap dirinya

maupun peserta didiknya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, guru senantiasa

dihadapkan pada masalah pengelolaan pengajaran, terutama dalam mengelola

siswanya. Sebagaimana Abdul Rahman mengungkapkan bahwa: Faktor-faktor yang

18 Abu Ahmadi, Metodik Kurikulum, IKIP, Pengantar Dakdik Metode Kurikulum Proses
Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 1998), h.. 11
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mempengaruhi pengajaran antara lain hubungan interpersonal dan fungsional

komponen pendidikan, tersedia fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan dan

pengajaran, sistem pendidikan yang berlaku dan kualitas guru atau pengelola.

Guru sebagai pengembang tugas mulia yaitu melatih, mengajar dan mendidik

murid-murid, selain itu guru mempunyai tugas yang banyak. Tugas guru merupakan

pekerjaan yang tidak terbatas pada lembaga pendidikan semata melainkan juga

berfungsi pada lingkungan keluarga dan masyarakat. Dimana di masyarakat

dipandang sebagai tokoh teladan baik dalam sikap maupun perbuatan.

Dalam hubungannya dengan tugas sekolah, guru dalam tugas mendidik dan
mengajar murid-murid  adalah berupaya membimbing, memberikan petunjuk
teladan, bantuan perorangan, pengetahuan,pengertian, kecepatan, keterampilan,
nilai-nilai norma-norma, kesusilaan, kebenaran, kejujuran, sikap dan sifat-sifat
yang baik.19

Dari hal tersebut di atas dapat dipahami dengan jelas tentang masalah

tersebut. Guru bukan hanya bertugas tetapi di masyarakat dan dimana saja mereka

berada. Sejalan dengan itu, Uzer Usman mengemukakan bahwa:

Guru tidak  hanya diperlukan  oleh para murid di ruangan kelas, tetapi juga
diperlukan oleh masyarakat lingkungannya, bahkan pada hakikatnya, guru
komponen strategis yang menilai peran yang penting dalam menentukan gerak
maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan seorang guru merupakan factor
Condiscio Sineguanon yang tak mungkin di sandingkan komponen manapun
dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih dalam era kontemporer itu.20

Dari hal tersebut di atas, terlihat begitu luas cakupan peran guru sebagai

seorang guru, oleh karena seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi

19 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional “Menciptakan Pelajaran yang kreatif Menyenangkan,
( Bandung PT.: Remaja Rosda   Karya, 2005), h. 36 - 37.

20Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), h.
421.
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masyarakat serta mampu memberikan seruan baik di lingkungan sekolah maupun

masyarakat dengan cara yang baik dan lemah lembut. Seperti firmannya dalam Al’

quran surat An-Nahl Ayat 125

ِدۡلُھم بِ ٱۡلَحَسنَةِۖ ٱۡلَمۡوِعَظةِ وَ ٱۡلِحۡكَمةِ إِلَٰى َسبِیِل َربَِّك بِ ٱۡدعُ  ِھَي أَۡحَسُنۚ إِنّ ٱلَّتِيَوَجٰ

ٱۡلُمۡھتَِدینَ بِ َوُھَو أَۡعلَمُ ۦَ◌ َربََّك ُھَو أَۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِیِلھِ 

١٢٥
Artinya:“ Serulah manusia kepada jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik sesungguhnya tuhanmu

dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya

dan Dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”21

Firman Allah yang tersebut di atas, merupakan petunjuk bagi manusia bahwa

dalam memberikan nasehat harus dengan cara yang lemah lembut dan dalam

memberi arahan dengan cara yang baik. Agar apa yang disampaikan dapat diterima

dengan baik bagi yang mendengarnya begitu pula dengan guru itu sendiri harus

bersifat bijaksana dalam memberikan nasehat kepada anak didiknya. Dalam

melaksanakan tugasnya guru harus mampu memaknai pembelajaran, serta

menjadikan pembelajaran sebagai pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas

pribadi peserta didik.

21 Drs. Zulkifli Musthan, Pendidikan Agama Islam 1 ( Ilmu Tauhid/ Aqidah Ilmu Kalam) Hasanuddin
University Press, Makassar 2002, h. 69
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2) Tugas Guru

Tugas merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan bagi siapa saja yang

mengembang tugas itu termasuk guru yang diberikan beban moril. Untuk

mencerdaskan peserta didik, yang harus dilaksanakannya berdasarkan garis

kewenangan yang telah ditetapkan, mau tidak mau guru dituntut untuk profesional

Tugas guru adalah kewajiban yang wajib untuk dikerjakan sesuai apa yang

ditentukan.

Tugas di samping wajib, juga menjadi beban tanggung jawab yang harus

diselesaikan. Dalam tugas tercakup aspek kesadaran, kedisiplinan, tujuan dan

harapan. Untuk itu, menuntut guru untuk mencapai tujuan dari tugas tersebut. Hal ini

sesuai dengan pendapat Sahertian bahwa: tanggung jawab terhadap kedisiplinan

didasarkan atas pengertian terhadap kebutuhan dan tujuan atas penciptaan wawasan

yang jelas secara efektif terhadap tanggung jawab kebutuhan itu.22 Setiap yang

memiliki tanggungjawab dituntut dengan kemampuan dan inplementasi kesanggupan

didalam menjalankan tugasnya. Tugas di dalamnya mencakup tugas guru dalam

mengajar, yang merupakan tugas profesi yang dibebankan negara kepada guru, dan

menjalankan tugas mengajar guru untuk mencapai pendidikan.

Guru biasa diartikan sebagai pendidik pengajar, pendidik merujuk pada

pembinaan dan pengembangan efektif peserta didik, pengajar merujuk pada

22Piet A Sahertian, dan Frans Mataheru, Dip. Ed. Ad. Prinsip dan Tekhnik Supervisi
Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982) , h. 40.
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pengembangan pengetahuan atau intelektual.23 Tugas guru  pada prinsipnya cukup

berat, sebab yang dihadapi adalah manusia yang memiliki berbagai macam karakter

Slameto mengemukakan tujuh macam tugas guru:

(1). Guru sebagai pengajar, (2). Guru sebagai pendidik (3). Guru sebagai

pembimbing, (4). Guru sebagai organisator, (5).Guru sebagai administrator, (6).

Guru sebagai penasehat, (7). Guru sebagai penilai.24

Sebagai pengajar, guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan

keterampilan memadai dalam mengajar, Ibrahim Bafadal menjelaskan bahwa: Guru

sebagai pengajar harus mampu menciptakan suatu sistem pengajaran yang sesuai

dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, tugas ini mencakup antara lain:

menyampaikan tujuan pengajaran, menyampaikan materi materi pelajaran.25

Tugas mengajar tersebut juga mengandung pengertian bahwa guru secara

profesional memindahkan ilmu pengetahuan yang dikuasai kepada anak didik,

mendidik keterampilan dan membawa anak didik pada situasi kehidupan yang lebih

maju. Abu Ahmadi mempertegas tugas mengajar dan mendidik tidak dapat

dipisahkan, beliau menyatakan bahwa kedua tugas ini (yaitu mengajar dan mendidik).

Tidak dapat dipisah-pisahkan, melainkan saling memerlukan dan saling

23Maulin Ahren , Fungsi-fungsi Administrasi Pengajaran, (Yogyakarta UGM, 1998), h.13.
24Abu Ahmadi, Pengantar Metode Didaktik, ( Bandung Armiko, 1989), h. 44.
25Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesional Guru Dasar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004),

h. 46.
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mempengaruhi. Guru mengajar berarti pula mendidik, dan mendidik tentu juga

mengajar.26

Tegasnya guru bertugas membuat anak didik cerdas intelektualnya terampil

dan memiliki kesadaran dan ahlak yang baik. Sebagai pembimbing, guru bertugas

memberikan bantuan, arahan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang

dihadapinya. H.M. Arifin mengemukakan bahwa: sebagai pembimbing guru harus

menfungsikan dirinya sebagai petunjuk yang benar dalam pertumbuhan dan

perkembangan yang tepat dari anak didik dengan mendorong dan meningkatkan

potensi kejiwaan dan jasmaninya.27

Berdasarkan pandangan di atas bahwa guru sebagai petunjuk yang benar

dalam pertumbuhan dan perkembangan yang tepat dari anak didik dengan mendorong

dengan meningkatkan potensi kejiwaan dan jasmaninya. Agar usaha membimbing

tersebut berhasil, guru perlu mempergunakan berbagai metode yang sesuai dengan

perkembangan anak didik.

3) Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru.

Kinerja guru berkaitan erat dengan penampilan (performance) dan

profesionalitasnya, Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggung jawab moral di

pundaknya. Semua itu akan terlihat pada kepatuhan dan loyalitasnya dalam

menjalankan tugas keguruannya di dalam kelas dan tugas kependidikannya di luar

24.Abu Ahmadi, Metodik Kurikulum, IKIP, Pengantar Dakdik Metode Kurikulum Proses,
Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1998.
27. H.M Arifin, M.Ed, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara2006, Jakarta, h. 164
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kelas rendahnya kinerja guru disebabkan lemahnya kompetensi kerja dan disiplin

kerja guru secara bersama-sama. Salmawati, dalam hasil penelitiannya bahwa faktor

yang mempengaruhi kinerja guru yaitu: gaji/penghargaan, motivasi, dan sosialisasi

kurikulum.28

Dari uraian di atas menunjukan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh

motivasi, yang dominan terdapat dalam dirinya (faktor internal). Di sisi lain

dipengaruhi oleh faktor luar (faktor eksternal) di antaranya gaji, penghargaan, sarana

dan prasarana yaitu: fasilitas pendidikan, serta sosialisasi kurikulum. Sehingga

dengan demikian faktor tersebut di atas sangat perlu diperhatikan demi peningkatan

kinerja guru dan output pendidikan.

E. Penelitian Relevan

Penelitian ini tentang pelaksanaan supervisi di Sekolah Menengah Atas Negeri

10 Bombana dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif

yang mengkaji serta menelaah suatu kondisi yang terjadi pada suatu kelompok atau

komunitas yang  ada,  penelitian ini memliki relevansi dengan penelitian sebelumnya

yaitu:

1. Mastia Nim: 23010103010 (2007) dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan

Supervisi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Mengajar Guru

Di SMP Negeri 12 Kendari Kecamatan Baruga Kota Kendari”. Metode

penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tehnik

28www.smkn2pandeglang.net/index.php, Artikel Pendidikan Peningkatan Kompetensi Dan
Kinerja Guru Sekolah, Akses Senin,24 Mei 2016, 12: 06
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pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi

dokumentasi.

2. Nirmala Nim: 08010101191 (2013) dengan judul “Strategi Kepala Sekolah Di

Sekolah Dasar Negeri Lampopala Kabupaten Bombana”. Metode penelitian

ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan

data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

3. Dirman (2011) dengan  judul “Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Supervisi

Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Lainea Konawe Selatan”. Metode penelitian

ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan

data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Dengan demikian bahwa penelitian ini memiliki karakter serta sifat penelitian

yang cenderung serupa sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

selanjutnya, adapun yang membedakan secara signifikan adalah lokasi penelitian

serta keunikan yang dimiliki oleh lokasi yang dijadikan tempat penelitian. Dengan

harapan bahwa penelitian sebelumnya dapat berkontribusi dalam penelitian

selanjutnya.


