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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Aturan berkaitan dengan pendidikan diatur oleh Negara dan 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun tentang sisdiknas Bab I Pasal 1 

bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadarda terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

sprititual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.
1
 

 

Perubahan dan kemajuan  sebuah lembaga pendidikan tergantung 

atau terletak pada kepala sekolah, kepala sekolah mempunyai peranan ikut 

menentukan kelancaran proses belajar-mengajar dan untuk itu perlu 

membangkitkan kreativitasnya guru dalam mengajar.  

Sebuah sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Dia sebagai 

pimpinan utama di sekolah tersebut.  Kepala sekolah berfungsi sebagai 

Edukator, Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, dan 

Motivator ( EMASLIM).
2
 Dari beberapa fungsi kepala sekolah tersebut 

maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang fungsi kepala sekolah sebagai 

supervisor atau pengawas. 

Pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk 

mengetahui realisasi prilaku personel dalam organisasi pendidikan dan 
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apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang 

dikehendaki, kemudian dari hasil pengawasan meliputi pemeriksaan 

apakah semua berjalan sesuai rencana yang dibuat, intruksi-intruksi yang 

dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan.
3
 

Kepala sekolah merupakan penentu masa depan sekolah. Mulyasa 

mengatakan, kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh 

kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah 

yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuanya. Studi keberhasilan yang 

menunjukan bahwa kepala sekolah adalah seseorang yang menentukan 

titik pusat dan irama suatu sekolah.
4
 

Peningkatan mutu pendidikan persekolahan sangat ditentukan oleh 

kemampuan kepala sekolah dalam memberdayakan staf pengajar dan 

anggota komunitasnya secara keseluruhan. Peran utama kepala sekolah 

antara lain adalah mengembangkan agar sekolah menjadi lembaga 

pendidikan yang baik dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Kepala 

sekolah bertanggung jawab menjaga dan memotivasi guru, peserta didik, 

dan staf admnistrasi sekolah agar mau dan mampu melaksanakan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku di sekolah.  

Peran penting kepala sekolah secara utuh harus mengusahakan agar 

orientasi kerja, iklim organisasi, dan budaya sekolah yang berorientasi 

untuk kepentingan peserta didik. Antara guru dan kepala sekolah harus 

bekerja sama dalam membicarakan segala rencana, termasuk menetapkan 
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kurikulum di sekolah yang berpedoman pada kurikulum inti. Kepala 

sekolah dibantu oleh wakil dan staf pengajar selalu mengupayakan tercipta 

dan terbinanya suasana yang kondusif serta sifat kekeluargaan yang 

mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Kepala 

Sekolah juga berfungsi memotivasi dan membuat orang tua siswa terlibat 

aktif pada proses pengembangan sekolah, khususnya sebagai penyandang 

dana dan penyedia sarana lainya sesuai dengan kebutuhan proses 

pembelajaran. 

Peran kepala sekolah sangat penting dalam menentukan berhasil 

atau tidaknya sekolah dalam menjalankan tugas kepala sekolah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

seutuhnya. Baik atau buruk sebuah sekolah lebih banyak ditentukan oleh 

kemampuan profesioanal kepala sekolah sebagai pengelolanya. Fungsi 

kepala sekolah selain sebagai manajer, juga sebagai pemikir dan 

pengembang yang tugas utamanya adalah memikirkan kemajuan sekolah. 

Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor yaitu 

melakukan supervisi pekerjaan yang dilakukan oleh guru dan staf. Salah 

satu bagian pokok dalam supervisi tersebut adalah mensupervisi guru 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, supervisi semacam ini 

biasanya dikenal dengan supervisi akademik. Menurut Glickman  

mendefenisikan supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan 

membantu guru mengembangkan kemampuanya mengelola proses 

pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Supervisi akademik 
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merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuanya 

mencapai tujuan pembelajaran dan bersikap profesional. Tujuan utama 

supervisi akademik adalah meningkatkan kemampuan profesional guru 

dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang baik.
5
 

Kinerja adalah tingakat keberhasilan seseorang atau kelompok 

orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta 

kemampuan untuk mencapai tujuan dan sradar yang telah ditetapkan. 

sedangkan ahli lain berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil dari 

fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu yang didalamnya terdiri dari tiga 

aspek: yaitu kejelasan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya; kejelasan hasil yang diharapkan dari suatu pekerjaan atau 

fungsi; kejelasn waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan agar hasil yang diharapkan dapat terwujud. 

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian kinerja tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah kemampuan yang 

ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tuga atau pekerjaannya. 

Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila hasil yang dicapai sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi 

karena guru mengemban tugas professional artinya tugas-tugas hanya 
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dapat dikerjakan dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalui 

program pendidikan.
6
 

Menurut Boyd, Ronald T. C dalam Akhmad Sudrajad berbagai 

system penilaian kerja guru bertujuan (1) meninjau prestasi masa lalu 

sebagai dasar utama dalam membuat keputusan berkaitan dengan 

pemberian umpan balik kinerja kepada guru. (2) penilaian prestasi juga 

bisa sebagai upaya memotivasi guru dengan menunjukkan pada pihak 

yang dinilai pemahaman akan apa yang diharapkan dari mereka. (3) 

evaluasi kinerja bisa meningkatkan pemahaman manajerial. Program 

evaluasi dapat mendorong kepala sekolah mengamati prilaku guru. 

Melalui pengamatan lebih banyak dan seksama, meningkatkan 

pemahaman bersama antara kepala sekolah dan guru. (4) evaluasi kinerja 

akan mengurangi favoritism dalam membuat keputusan.
7
  

Kepala SMPN 02 Sabak Auh sudah melakukan  supervisi 

akademik terhadap guru tetapi belum maksimal. idealnya sepervisi 

akademik dilakukan setiap semester, agar kinerja guru meningkat. Kondisi 

tenaga pendidik di SMP N 02 Sabak Auh berjumlah 30 orang guru dan 

status tenaga pendidik PNS golongan IV. A 2 orang, PNS golongan III.d 5 

orang, PNS golongan III.b 6 orang, PNS golongan III.a 5 orang, PNS 

golongan II.c 2 orang, guru bantu 3 orang, guru honor pemba 3 orang dan 

guru honor sekolah 4 orang. Selanjutnya status tenaga kependidikannya 

PNS golongan II.b 1 orang, honor pemda 4 orang dan honor sekolah 4 
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orang. Jumlah siswa pada tahun ajaran 2014/2015 laki-laki berjumlah 95 

orang siswa, dan perempuan berjumlah 103 orang siswa, jadi total 

keseluruah siswa pata tahun 2014/2015 berjumlah 198 0rang siswa. 

Supervisi yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru-guru 

tersebut seperti: 

1. Kepala sekolah melakukan pembinaan terhadap para guru. 

2. Kepala sekolah membantu atau mendorong para guru dalam kesulitan 

atau  masalah yang dihadapi guru. 

3. Kepala sekolah memperhatikan adanya kesalahan-kesalahan yang 

terjadi pada guru dalam peroses pembelajaran 

4. Kepala sekoalah  memberikan teguran atau sangksi kepada para guru 

yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. 

5. Kepala sekolah menepati jadwal supervisi yang telah ditetapkan. 

Namun dari studi  pendahuluan yang dilakukan peneliti, melihat 

dari data-data yang ada seperti RPP, silabus dan data dari Kepala Sekolah 

tentang supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah penulis melihat 

adanya kesenjangan dimana harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang 

ada, hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Kurang terorganisirnya dalam menyusun RPP 

2. Dalam  proses belajar mengajar guru kurang menguasaan materi yang 

akan diajaran kepada peserta didik 

3. Guru kurang menguasaan metode dan strategi mengajar 

4. Guru kurang memberikan tugas-tugas kepada peserta didik 
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5. Kurang mampu dalam mengelola kelas 

6. Guru kurang  mengakhiri pembelajaran yang efektif  

7. Guru kurang dalam melakukan penilaian dan evaluasi.
8
 

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti ingin mengkaji secara 

lebih dalam lagi tentang pengaruh pelaksanaan supervisi akademik oleh 

kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMPN 02 Kec. Sabak Auh Kab. 

Siak. Sehingga timbul lah minat penulis untuk menggali masalah ini 

kedalam suatu penelitian ilmiah dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan  

Supervisi Akademik Oleh Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di 

Sekolah Menengah Pertama Negri 02 Sabak Auh Kabupaten Siak”. 

B. Penegasan istilah 

Agar tidak terjadinya kesalah pahaman pada penulisan ini, maka 

penulis menjelaskan istilah yang digunakan dalam judul ini antara lain: 

1. Supervisi akademik 

Supervisi akademik adalah bantuan profesional kepada guru, melalui 

siklus perencanaan yang sistematis, pengamatan yang cermat, dan 

umpan balik yang objektif dan segera. Dengan cara itu guru dapat 

menggunakan balikan tersebut untuk memperhatikan kinerjanya.
9
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2. Kinerja 

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan 

untuk mencapai tujuan dan sandar yang telah ditetapkan. 

3. Guru 

Guru adalah setiap orang yang bertugas dan berwenang dalam dunia 

pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidkan formal. Selain 

itu, guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses 

belajar-mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan 

sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan, Oleh 

karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang 

kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan 

kedudukanya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan 

masyarakat yang semakin berkembang. Dalam rangka ini kinerja 

seorang guru tidak hanya semata-mata sebagai” pengajar” yang 

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

melakukan transfer of values,dan sekaligus sebagai” pembimbing” 

yang memberikan pengarahan dan penuntutan siswa dalam belajar.
10
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh pelaksanaan supervisi akademik terhadap kenirja guru 

SMPN 02 Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan supervisi akademi 

c. Kinerja guru di SMPN 02 Sabak Auh Kabupaten Siak 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru perlu di ientifikasi 

e. Pengaruh yang signifikan atara pelaksanaan supervise akademik dan 

kinerja guru perlu di ungkap. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat adanya beberapa masalah pada penelitian ini, maka 

penulis membatasi permasalahannya dengan meneliti tentang pengaruh 

pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah terhadap kinerja 

guru di SMPN 02 Sabak Auh Kabupaten Siak 

3. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah 

terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan supervisi 

akademik oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMPN 02 Sabak 

Auh Kabupaten Siak? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh 

pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah terhadap kinerja 

guru di SMPN 02 Sabak Auh Kabupaten Siak. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai menambah ilmu pengetahuan, keterampilan wawasan 

penulis dalam manajemen pendidikan. 

b. Sebagai informasi bagi sekolah mengenai pengaruh supervisi 

akademik oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru. 

Sebagai memenuhi persyaratan menyelesaikan program Strata Satu (SI) pada 

program Studi Kependidikan Islam, Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam/ 

Adminstrasi Pendidikan, Fakultas Tarbyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 


