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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

       Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah. Dalam usaha 

meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen 

sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus. 

Pembentukan profesi guru dilaksanakan melalui program pendidikan pra-jabatan 

maupun program dalam jabatan. 

      Tidak semua guru yang dididik di lembaga pendidikan terlatih dengan baik 

dan kualified. Potensi sumber daya guru itu perlu terus tumbuh dan berkembang 

agar dapat melakukan fungsinya secara potensial. Selain itu pengaruh perubahan 

yang serba cepat mendorong guru-guru untuk terus-menerus belajar 

menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

mobilitas masyarakat. Masyarakat mempercayai, mengakui dan menyerahkan 

kepada guru untuk mendidik tunas-tunas muda dan membantu  mengembangkan 

potensinya secara profesional. 

      Kepercayaan, keyakinan, dan penerimaan ini merupakan substansi dari 

pengakuan masyarakat terhadap profesi guru. Implikasi dari pengakuan tersebut 

mensyaratkan guru harus memiliki kualitas yang memadai. Tidak hanya pada 

tataran normatif saja namun mampu mengembangkan kompetensi yang dimiliki, 
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baik kompetensi personal, profesional, maupun kemasyarakatan dalam selubung 

aktualisasi kebijakan pendidikan. 

      Hal tersebut lantaran guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan 

melalui kinerjanya pada tataran institusional dan eksperiensial, sehingga upaya 

meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek “guru” dan tenaga 

kependidikan lainnya yang menyangkut kualitas keprofesionalannya maupun 

kesejahteraan dalam satu manajemen pendidikan yang professional. 

        Jika kita amati lebih jauh tentang realita kompetensi guru saat ini agaknya 

masih beragam. Sudarwan Danim (2002) mengungkapkan bahwa salah satu ciri 

krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja 

(work performance) yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru 

belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai. 

      Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang komprehensif guna meningkatkan 

kompetensi guru  Siapapun sependapat bahwa guru itu memegang peranan yang 

amat penting dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia melalui 

pendidikan. Menurut Iman Barnadib (1996:18) pendidikan memperhatikan 

manusia sebagai subjek karena dengan potensinya manusia mempunyai daya 

untuk mengembangkan diri yang seterusnya menjadi makluk berkepribadian dan 

berwatak. 

      Sardiman A.M. (2001 : 123) berpendapat bahwa guru tidak semata-mata 

sebagai ”pengajar” yang transfer of knowledge, tetapi juga sebagai “pendidik” 

yang transfer of values dan sekaligus sebagai “pembimbing” yang memberikan 

pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Muhamad Surya (1988) 

mengatakan, bimbingan mempunyai peranan yang amat penting dalam 
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pendidikan, yaitu membantu setiap pribadi anak didik agar berkembang secara 

optimal. Dengan demikian maka hasil pendidikan sesungguhnya akan tercermin 

pada penampilan yang memadai dan ditunjang oleh penguasaan keterampilan-

keterampilan, intelektual, sosial dan spiritual. Menyadari pentingnya guru dalam 

pengembangan SDM, maka guru harus memiliki kompetensi professional 

      Kompetensi profesional guru dewasa ini menjadi sorotan banyak pihak. 

Departemen Pendidikan Nasional beberapa tahun lalu melaksanakan Tes 

Kompetensi Guru secara nasional. Informasi Depdiknas yang dilansir oleh Espos 

29 September 2004, Data Direktorat Tenaga  Pendidikan Depdiknas 

menyebutkan, umumnya kualitas guru di Indonesia masih rendah. Menurut data 

tersebut sebanyak 60 – 90 persen guru Taman Kanak-kanak (TK) hingga tingkat 

SLTA di Indonesia tidak layak mengajar. Hal ini merupakan suatu keprihatinan 

yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan untuk meningkatkan kompetensi 

profesional guru. 

      Melihat fakta di atas, makanya tidak heran jika guru dituding sebagai “biang 

kerok” terhadap merosotnya mutu sumber daya manusia ketika negeri ini 

mengalami “kebangkrutan” intelektual, sosial, dan moral di segenap lapis dan lini 

kehidupan. Guru dinilai “mandul” dan gagal menjalankan fungsinya sebagai 

“agen pembelajaran” sehingga gagal melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, 

terampil, dan bermoral. 

      Dengan nada ironis, Darmaningtyas (2001) menyatakan bahwa profesi guru 

itu telah mati karena memang sengaja dimatikan agar guru tidak memiliki 

kemandirian dalam menyiapkan lahan, memberi pupuk, dan menyemai benih-

benih yang sedang tumbuh. Tugas guru dalam penyiapan lahan, pemberian pupuk, 
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dan penyemai senantiasa akan tergantung pada pihak yang memberikan komando 

atau instruksi. 

      Terlepas dari atmosfer politik yang sangat tidak menguntungkan bagi guru 

pada era otonomi daerah ini, secara jujur juga harus diakui, guru masih belum 

mampu tampil optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya. 

Kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yang harus dimiliki 

oleh guru sebagai agen pembelajaran sebagaimana diamanatkan PP Nomor 

19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) masih dipertanyakan banyak 

kalangan. 

      Perubahan paradigma tentang masalah pendidikan, dan digulirkannya 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP )  yang berbasis kompetensi, tentu 

menuntut perubahan paradigma guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai penanggung jawab utama proses pembelajaran di kelas. 

      Memahami kondisi di atas telah berbagai upaya dilakukan oleh semua pihak 

yang merasa bertanggung jawab tentang peningkatan mutu pendidikan, mulai dari 

membuka peluang bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi, baik dengan biaya pemerintah ataupun dengan biaya mandiri. Melakukan 

pelatihan/penataran di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional, mengefektifkan 

kegiatan MGMP dan atau MGBS. Namun upaya itu pada realitanya tidak 

menampakan hasil yang signifikan ke arah peningkatan mutu pendidikan  secara 

nasional. 

      Penataran/pelatihan itu tidak memberikan hasil yang signifikan ke arah 

perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan menurut analisis para ahli banyak 

kemungkinan penyebabnya. Salah satu diantaranya, karena guru tersebut 
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diangkat/dicabut dari kontek dan habitat aslinya, dan dihadapkan pada situasi dan 

kultur baru yang belum tentu cocok dengan kontek dan kultur tempat mereka 

bertugas. Sehingga pelatihan/penataran melahirkan kebingungan baru yang 

mendorong guru menjadi apatis serta mempertahan status quo. Setelah mereka 

sampai di tempat tugasnya habis mengikuti penataran/pelatihan, mereka  kembali 

kepada kebiasaan lama yang sudah tidak relevan lagi. 

      Bantuan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dapat dilakukan 

oleh kepala sekolah yang berfungsi sebagai supervisor. (fungsi kepala sekolah 

yang lain  yaitu sebagai educator, manajer, administrator, leader (pemimpin), 

innovator dan motivator). Selaku manajer kepala sekolah memiliki tanggung 

jawab untuk meningkatkan efektivitas sekolah dengan menerapkan manajemen 

peningkatan mutu berbasis sekolah. 

Supervisi pendidikan merupakan bagian dari fungsi pokok administrasi 

pendidikan. Karena sebagai bagian penting yang tak terpisahkan dengan bagian 

lainnya, isu kebijakan mengenai supervisi pendidikan selalu saja menarik untuk 

dibicarakan. Pembicaraan tentang hal ini, tentu saja tidak dapat dilepaskan dengan 

administrasi pendidikan itu sendiri. 

Fungsi pokok administrasi pendidikan secara keseluruhan adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, komunikasi, supervisi, 

kepegawaian, pembiayaan dan penilaian. Seluruh fungsi ini harus berjalan dengan 

baik sehingga jika administrasi pendidikan berjalan dengan baik sesuai dengan 

fungsinya, dapat ditentukan administrasinya baik dan berhasil. 

Pembahasan mengenai administrasi pendidikan dalam hal ini hanya dalam 

ruang lingkup administrasi persekolahan. Oleh karena itu, pada bahasan berikut 
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hanya yang berhubungan dengan administrasi sekolah, termasuk tentang supervisi 

pendidikan di sekolah. Supervisi pada tingkat sekolah dilakukan oleh kepala 

sekolah dan penilik atau pengawas dari dinas pendidikan tingkat kecamatan atau 

kabupaten/kota. Kepala sekolah bertanggung jawab atas segala permasalahan 

yang ada di sekolah, khususnya, segala aspek untuk sebesar-besarnya tercapainya 

tujuan pendidikan secara efisien dan efektif.  

Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah harus memperhatikan 

prinsip-prinsip supervisi. Menurut Sam dan Tuti, 2005, prinsip-prinsip atau 

faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan supervisi : 

1. harus bersifat konstruktif; 

2. harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya; 

3. harus sederhana dan informal dalam pelaksanaannya; 

4. harus dapat memberikan perasaan aman kepada para guru dan pegawai yang 

disupervisi; 

5. harus didasarkan atas hubungan profesional; 

6. harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan mungkin prasangka 

guru-guru dan pegawai sekolah; 

7. tidak bersifat mendesak / menekan (otoriter); 

8. tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan dan kekuasaan 

pribadi; 

9. tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan atau kekurangan; 

10. tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh terlalu lekas 

merasa kecewa; 

11. hendaknya juga bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. 
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Mengacu pada sebelas butir prinsip supervisi di atas, jika benar-benar 

diperhatikan dan dilaksanakan  oleh kepala sekolah dapat diharapkan setiap 

sekolah akan memperlihatkan kemajuan yang lebih signifikan dan peningkatan 

mutu ke arah yang lebih bermakna. Selain itu, ada pula hal-hal yang turut 

mempengaruhi keberhasilan dari sebuah supervisi. Menurut Purwanto, yang 

dikutip oleh Sam dan Tuti, 2005, keberhasilan dari tindakan supervisi turut 

dipengaruhi oleh : 

1. lingkungan masyarakat  tempat sekolah itu berada;                                                                                       

2. besar kecilnya sekolah; 

3. tingkatan dan jenis sekolah; 

4. keadaan guru-guru dan pegawai yang ada; 

5. kecakapan dan keahlian supervisor. 

      Dalam buku Analisis SWOT : Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, 

Sam dan Tuti (2005:86) menuliskan bahwa, supervisi yang ada di sekolah yang 

dilakukan kepada para guru dan pegawai lainnya merupakan suatu yang amat 

dibutuhkan. 

      Penulis mencoba untuk mengkaji dan menggali keterkaitan supervisi kepala 

sekolah dengan kompetensi profesional guru. Menurunnya kompetensi 

profesional kerja guru, disebabkan oleh : 

1.Adanya kecenderungan melemahnya produktivitas guru dimana berdasarkan 

pengamatan penulis  yaitu terjadinya guru yang membolos mengajar, guru 

yang masuk ke kelas yang tidak tepat waktu, guru yang mengajar tidak 

mempunyai persiapan mengajar (Satuan Pelajaran), guru tidak punya 

absensi siswa. 
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2.Adanya pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah belum 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kepada guru. Beberapa rekan penulis 

yang  mengaku kurang serius dalam melaksanakan fungsinya sebagai 

supervisor. 

3.Adanya penurunan etos kerja guru merupakan salah satu penyebab 

menurunnya profesional guru SMK Negeri 1 Geger  Kabupaten  

uraian Latar Belakang Madiun.Menurut Sudarman MKPd. 

Berdasarkan di atas, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang supervisi pendidikan di SMK Negeri 1 Geger Kabupaten Madiun, dengan 

judul : “ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUPERVISI  KEPALA 

SEKOLAH UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU 

DI SMK NEGERI 1 GEGER  KABUPATEN MADIUN”. 

1.2. Fokus Penelitian 

Setelah memperhatikan latar belakang yang telah dirumuskan dan realitas 

yang terjadi di lapangan maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana  pelaksanaan  supervisi oleh kepala sekolah di SMK Negeri 1 

Geger Kabupaten Madiun? 

2. Bagaimana kompetensi profesional guru di SMK Negeri 1 Geger Kabupaten 

Madiun ? 

3. Bagaimana keterkaitan pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah dengan 

peningkatan kompetensi profesional guru di SMK Negeri 1 Geger Kabupaten 

Madiun ? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Setelah memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan, maka tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut : 

Mendiskripsikan peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

professional guru melalui supervisi pendidikan. 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi khasanah dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang supervisi yang menjadi bagian dari 

ilmu administrasi pendidikan. 

2.  Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang lain, 

yang ingin mengadakan penelitian lanjutan dengan topik sejenis. 

3.  Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pemerintah 

daerah setempat, terutama dalam meningkatkan mutu dan kualitas SMK 

Negeri 1 Geger Kabupaten Madiun khususnya dari bidang supervisi 

pendidikan dalam peningkatan kopetensi professional guru. 

1.5. Penegasan  Istilah 

1.  Kepala sekolah satuan pendidikan, adalah pemimpin disatuan pendidikan 

tersebut. 

2. Supervisi pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada personel 

pendidikan untuk mengembangkan proses pendidikan lebih baik. 

3.  Guru professional adalah guru yang menguasai empat kompetensi yaitu 

:Pedagogik,kepribadian,sosial dan  profesional. 
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