
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan menjadi faktor utama

yang menentukan kualitas sumber daya manusia yang sangat berpengaruh dalam

kemajuan pembangunan suatu negara. Sistem pendidikan yang baik seyogyanya

harus mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta

didik seperti dalam rumusan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 yang

berbunyi, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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”1. Pentingnya pendidikan

tertuang dalam QS.Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah
dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan

1 Rasidah, N. Profesionalisme guru dan upaya peningkatannya di MAN Yogyakarta 1, dalam jurnal
Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008
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untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah

melalui proses pembelajaran di sekolah 2 . Tinggi rendahnya mutu pendidikan

banyak dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru,

karena guru secara langsung memberikan bimbingan dan bantuan kepada siswa

dalam upaya mencapai tujuan pendidikan.3 Dalam usaha meningkatkan kualitas

sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang

harus dibina dan dikembangkan terus menerus4. Guru merupakan pelaku utama

yang menterjemahkan kurikulum kedalam satuan aksi di dalam kelas. Pencapaian

tujuan pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh profesionalisme guru dalam

melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dan fasilitator dalam menciptakan

iklim kelas yang mampu meningkatkan motivasi dan prestasi peserta didik.5 Guru

adalah seseorang yang akan mencetak pemimpin, yang akan menjadi salah

seorang khalifah di permukaan bumi, hal ini tertulis sebagaimana dalam firman

Allah SWT di dalam Surat Al-Baqarah ayat 30:

2 Dalawi. Zakso,A. Radina,U. Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Sebagai Upaya
Peningkatan Profesionalisme Guru Smp Negeri 1 Bengkayang, dalam Jurnal Untan Vol 2, No 3
Maret,2013
3 Supriono, E. Pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru SD Kecamatan Sewon Bantul
Yogyakarta , dalam jurnal Universitas Negeri Yogyakarta,2014
4 Dalawi. Zakso,A. Radina,U. Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Sebagai Upaya
Peningkatan Profesionalisme Guru Smp Negeri 1 Bengkayang, dalam  Jurnal Untan Vol 2, No 3
Maret, 2013
5 Barokah, E. Optimalisasi supervisi akademik melalui peningkatan kualitas pengawas dan penerapan
lesson study berbasis sekolah untuk meningkatkan professional guru, dalam jurnal universitas
pendidikan Indonesia, 2014
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Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa, kompetensi

guru berperan penting. Proses pembelajaran dan hasil belajar para siswa bukan

saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi

sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing

para siswa. Agar tujuan pendidikan tercapai, yang dimulai dengan lingkungan

belajar yang kondusif dan efektif, maka guru harus melengkapi dan meningkatkan

kompetensinya.

Peningkatan kualitas guru yang profesional harus melaksanakan proses

belajar dan mengajar melalui bantuan supervisi, yang terus-menerus mendapatkan

perhatian dan bantuan profesional pendidikan dari penanggung jawab pendidikan.

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi

pencapaian tujuan pembelajaran. Supervisi akademik merupakan kegiatan

terencana yang ditujukan pada aspek kualitatif sekolah dengan membantu guru
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melalui dukungan dan evaluasi pada proses belajar dan pembelajaran yang dapat

meningkatkan hasil belajar6.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi akademik di

lingkungan pendidikan adalah bagaimana cara mengubah pola pikir yang bersifat

individu dan mengkritik menjadi sikap yang membina dan penuh kreatifitas (hal

baru), yaitu sikap yang menciptakan situasi dan relasi di mana guru-guru merasa

aman dan diterima sebagai subjek yang dapat berkembang sendiri.7

Supervisi akademik atau pembinaan guru tersebut lebih menekankan pada

“Pembinaan profesional guru, yakni pembinaan yang lebih diarahkan pada upaya

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan profesional guru. Guru yang

profesional amat berarti bagi pembentukan sekolah unggulan. Guru profesional

memiliki pengalaman mengajar, kapasitas intelektual, moral, keimanan,

ketaqwaan, disiplin, tanggung jawab, wawasan kependidikan yang luas,

kemampuan manajerial, terampil, kreatif, memiliki keterbukaan profesional

dalam memahami potensi, karakteristik dan masalah perkembangan peserta didik,

mampu mengembangkan rencana studi dan karir peserta didik serta memiliki

kemampuan meneliti dan mengembangkan kurikulum.

6 Dalawi Zakso, A.Radina, U. Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Sebagai Upaya
Peningkatan Profesionalime Guru Smp Negeri 1 Bengkayang , dalam  jurnal Untan Vol 2, No 3 Maret.
2013
7 Arnimabruria. urgensi kompetensi guru. diperoleh pada tanggal 17 Januari 2017 dari
http://arnimabruria.co.id/2011/11/urgensi-kompetensi-guru.html, 2010
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Menurut Mulyasa 8 , supervisi akademik merupakan suatu proses yang

dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam

mempelajari beragam macam tugasnya sehari-hari disekolah, agar dapat

menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang

lebih baik pada orang tua peserta didik dan sekolah sebagai masyarakat belajar

yang efektif.  Ada kecenderungan yang kuat bahwa untuk meningkatkan kualitas

layanan dalam kualifikasi profesionalisme guru yang perlu dibina dan ditata

kembali adalah kemampuannya sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk

mengarahkan program guru agar menjadi sosok yang profesional dalam

pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari supervisor.

Kepala sekolah merupakan center of leader yang mengatur dan mengelola

aktivitas menjadi terarah, terfokus dan mengalami peningkatan yang signifikan.

Oleh karena itu, kepala sekolah berperan penting dalam peningkatan kemajuan

sekolah dan kinerja guru untuk lebih semangat dan profesional dalam mengajar

dan mengembangkan diri dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik. Apabila

supervisi akademik kepala sekolah tidak dijalankan maka program sekolah tidak

akan terarah, tidak terfokus dan tidak berjalan dengan baik. Guru yang tidak

kompeten tidak mampu mengelola kelasnya, sehingga siswa tidak dapat belajar

dengan optimal.9

8 Mulyasa, E. Menjadi guru professional, menciptakan pembelajaran kreatif dan meyenangkan.
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008. h.56
9 Supriono, E. Pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru SD Kecamatan Sewon Bantul
Yogyakarta, dalam jurnal Universitas Negeri Yogyakarta. 2014
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Kepala sekolah juga berperan penting dalam peningkatan kemampuan

profesional dan kinerja guru untuk lebih semangat dan profesional dalam

mengajar. Alasan yang sangat mendasar bahwa guru memiliki peran yang sangat

penting dalam menentukan kualitas pengajaran yang dilaksanakan, oleh karena itu

harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam

meningkatkan kesempatan belajar siswa dengan memperbaiki kualitas pengajar.10

Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah semakin luas dan semakin

banyak bidangnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas

kelancaran jalanya sekolah secara teknik dan akademik saja. Benar bahwa hak itu

adalah tugas dan tanggung jawab yang pokok bagi seorang kepala sekolah. akan

tetapi mengingat situasi dan kondisi serta pertumbuhan sekolah di Negara kita

dewasa ini, banyak masalah baru yang timbul yang harus menjadi tanggung jawab

kepala sekolah untuk dipecahkan dan dilaksanakan. Didalam Al-Qur’an surah

Shaad ayat 26 Allah berfirman:

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka
bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari
jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

10 Wijaya.C. Kemampuan Dasar Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung:Rosdakarya. 2009. h.33
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Burhanudin 11 mengemukakan bahwa tujuan supervisi akademik adalah

dalam rangka mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui

pembinaan dan peningkatan profesi mengajar yakni meningkatkan efisiensi dan

efektifitas belajar mengajar, mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis

edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan,

menjamin agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan ketentuan yang

berlaku, menilai keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan tugasnya, memberikan

bimbingan langsung untuk memperbaiki masalah, kekurangan dan kekhilafan

serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi sekolah sehingga dapat

dicegah kesalahan yang lebih jauh.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di SMA YLPI

Perhentian Marpoyan Pekanbaru, dapat dilihat bahwa sekolah yang ada tersebut

mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi sebuah lembaga pendidikan

yang dapat diakui kredibilitasnya dan tumbuh menjadi salah satu sekolah

unggulan. Hal ini dapat terlihat dari peran serta kepala sekolah dalam peningkatan

kinerja guru, letak sekolah yang strategis sehingga tercipta lingkungan belajar

yang tertib dan nyaman, pemantauan terhadap peserta didik oleh guru yang

berkelanjutan, peran serta dukungan orang tua murid dan masyarakat yang

optimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar hal tersebut dapat tercapai

yaitu apabila sekolah tersebut mempunyai seorang pemimpin yang mampu

membawa perubahan terhadap kinerja sekolah. Seorang kepala sekolah harus

11 Burhanudin, Supervisi pendidikan dan pengajaran, Malang: Rosindo, 2008. h.67
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mampu menghindari terciptanya pola hubungan dengan guru yang hanya

mengandalkan kekuasaan. Kepala sekolah harus mengedepankan kerja sama

fungsional, menekankan pada kerjasama kesejawatan, menghindari terciptanya

suasana kerja yang serba menakutkan, menciptakan suatu keadaan yang membuat

semua guru percaya diri.

Kepala sekolah SMA YLPI Perhentian Marpoyan Pekanbaru menyatakan

bahwa telah melaksanakan supervisi akademik kelapangan sebanyak 1x sebulan

berdasarkan tugas, kewajiban dan perannya. Kepala sekolah merasa supervisi

akademik telah dijalankan dengan baik, tapi kemampuan profesional guru masih

belum meningkat. Hal ini dapat dilihat dari proses kegiatan belajar mengajar guru

dimana guru belum mampu merencanakan jadwal mengajar dengan tepat, belum

mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat

belajar, belum mampu memaksimalkan kegiatan kelas dengan hal hal yang baru,

guru kurang mempelajari berbagai sumber untuk memperkaya pengetahuan yang

dia miliki, terdapat beberapa guru yang tidak mengajarkan materi pelajaran yang

tidak dikuasainya dan sebelum mengajar guru tidak mengadakan analisis

pengajaran tentang karakteristik siswa.

Dewasa ini banyak guru, dengan berbagai alasan dan latar belakangnya

menjadi sangat sibuk sehingga tidak jarang yang mengingat terhadap tujuan

pendidikan yang menjadi kewajiban dan tugas pokok mereka. Seringkali

kesejahteraan yang kurang atau gaji yang rendah menjadi alasan bagi sebagian

guru. Terjadi ketidaksiapan dalam proses kegiatan belajar mengajar ketika guru
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tidak memahami tujuan umum pendidikan. Ada sebagian guru menganggap siswa

hanya sebagai pendengar setia yang kurang diberi kesempatan untuk

mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya.

Banyak kegiatan belajar mengajar yang tidak sesuai dengan tujuan umum

pendidikan yang menyangkut kebutuhan siswa dalam belajar, keperluan

masyarakat terhadap sekolah dan mata pelajaran yang dipelajari. Banyak masalah

yang masih ditemui dalam kegiatan dikelas yakni tujuan pembelajaran belum

tercapai secara maksimal, kegiatan evaluasi proses pembelajaran sering sekali

terabaikan sehingga indikator yang telah ditetapkan dalam pembelajaran hanya

akan dikuasai oleh sebagian kecil siswa saja.

Berdasarkan pengamatan awal, penulis menemukan permasalahan yang

dihadapi oleh kepala sekolah dalam melakukan supervisi akademik terhadap

kemampuan professional guru mata pelajaran ekonomi. Hal ini tampak dari

gejala-gejala sebagai berikut:

1. Kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik dengan baik akan tetapi

kemampuan profesional guru masih belum meningkat

2. Kepala sekolah telah melakukan pembinaan atau pengawasan terhadap guru

dalam pengelolaan interaksi belajar akan tetapi kemampuan profesional guru

masih belum meningkat

3. Guru kurang mampu mengatur waktu dan menggunakannya secara efisien,

contoh masih ada guru yang terlambat masuk kelas dan terlalu lama mengajar

sehingga mengambil jadwal pelajaran yang sesudahnya
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Dari paparan gejala-gejala tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih

lanjut bagaimana kegiatan supervisi akademik kepala sekolah terhadap

kemampuan profesional guru mata pelajaran ekonomi, maka penulis mencoba

mengkaji lebih mendalam, dalam sebuah judul “Pengaruh Supervisi Akademik

Kepala Sekolah Terhadap Kemampuan Profesional Guru Mata Pelajaran

Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Yayasan Lembaga Pendidikan Islam

Perhentian Marpoyan Pekanbaru”

B. Penegasan Istilah

1. Pengaruh

Daya yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. 12 Penelitian ini

untuk mencari pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap

kemampuan profesional guru mata pelajaran ekonomi.

2. Supervisi Akademik

Ngalim Purwanto mendefinisikan supervisi akademik sebagai suatu

aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan

pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif 13 .

Supervisi akademik  menurut Suharsimi adalah suatu kegiatan yang dilakukan

oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas

12 Meity Taqdir Qadratilah, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Jakarta: Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa
13 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009,
h.35
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untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru yang menitikberatkan pada

masalah akademik dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh

guru14.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, penulis simpulkan bahwa

supervisi akademik adalah sebagai suatu usaha layanan dan bantuan berupa

bimbingan dari atasan (kepala sekolah) kepada personil sekolah (guru-guru)

dan petugas sekolah lainnya. Supervisor sebagai pengawas pendidikan

bertindak sebagai stimulator, pembimbing dan konsultan bagi guru-guru

dalam perbaikan pengajaran dan menciptakan situasi belajar mengajar yang

baik.

3. Kemampuan Profesional

Kemampuan Profesional adalah tugas dan kemampuan

keprofesionalan guru dalam mengajar meliputi merencanakan pembelajaran,

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan

mengevaluasi hasil pembelajaran dengan indikator pencapaian15.

14 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Supervisi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, h. 4.
15 Hijrah, R, Supervisi Akademik oleh kepala sekolah di sekolah dasar sekecamatan Bantul, Jurnal
Universitas Negeri Yogyakarta, 2011
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang didapat berdasarkan latar belakang diatas

adalah  sebagai berikut:

a. Kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik di

sekolah dan sikap guru terhadap pelaksanaan supervisi akademik kepala

sekolah belum maksimal

b. Pengaruh pelaksanaan kegiatan supervisi akademik kepala sekolah

terhadap kemampuan professional guru mata pelajaran ekonomi belum

maksimal

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan dengan memfokuskan penelitian

pada pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap kemampuan

profesional guru mata pelajaran ekonomi dan kendala yang dihadapi kepala

sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik belum maksimal.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagaimana pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap

kemampuan profesional guru mata pelajaran ekonomi dalam

pembelajaran?

b. Apa kendala kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi dan apa upaya

yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap kemampuan

profesional guru mata pelajaran ekonomi dalam pembelajaran.

b. Kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah serta upaya yang dilakukan

dalam mengatasi kendala tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi berkembangnya praksis supervisi

akademik di sekolah. Pelaksanaan supervisi akademik yang tepat dapat

membantu pembentukan professional ekonomi sehingga akan tercapai

secara maksimal sekaligus tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu

pendidikan di sekolah.

2. Manfaat praktis

a. Guru

Dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan akademik

guru dalam proses pembelajaran yang menunjang profesionalisme guru

ekonomi tersebut.
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b. Kepala sekolah

Dapat digunakan sebagai masukan untuk bahan pertimbangan

dalam mengambil kebijakan atau membuat aturan-aturan untuk

mengadakan pembinaan guru dalam rangka meningkatkan kemampuan

akademik guru dalam kegiatan mengajar di kelas dan menunjang

profesionalitas guru ekonomi.

c. Pengawas

Dapat digunakan sebagai evaluasi diri terhadap pekerjaan yang

dilakukan sehingga dapat meningkatkan intensitas pelaksanaan

pengawasan. Selain itu, digunakan sebagai masukan bagi pengawas

dalam menyempurnakan dan melakukan program pembinaan terhadap

kinerja kepala sekolah di lingkungan kerjanya agar supervisi akademik

dapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan profesional

guru ekonomi.

d. Peneliti

Sebagai bekal dan pengalaman yang penting untuk

pengembangan ilmu dan wawasan peneliti dalam kegiatan penelitian ini

yang merupakan persyaratan dalam meraih gelar sarjana (S1).


