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Abstrak
Dewasa ini permasalahan mutu pendidikan sering dipersoalkan berkaitan
dengan tuntutan peningkatan mutu sumber daya manusia utuk pembangunan
bangsa ini. Banyak orang berpendapat bahwa mutu pendidikan masih sangat jauh
dari yang diharapkan. Guru merupakan sumber daya manusia yang sangat
menentukan keberhasilan program pendidikan karena kedekatan hubungannya
dengan anak didik dalam pelaksanaan pendidikan. Berdasarkan hal itu maka
upaya peningkatan mutu pendidikan harus memperhatikan peningkatan
performansi guru berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan secara terus
menerus dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui kegiatan supervisi
pendidikan. Supervisi pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan
guru dalam pembelajaran secara umum baik di kelas maupun di luar kelas.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan
supervisi kepala sekolah di MI Ma‟arif NU Sunyalangu Kec.Karanglewas
Kab.Banyumas. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil subjek penelitian
Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi.
Sedangkan analisis data dengan metode analisis data kualitatif dimana analisis
dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dengan langkah-langkah
menelaah seluruh data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.
MI Ma‟arif NU Sunyalangu adalah salah satu sekolah yang menerapkan
supervisi pendidikan. Supervisi ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan melalui
beberapa tahapan seperti perencanaan,menentukan orang yang akan di supervisi
dan kemudian menetapkan waktu pelaksanaan supervisi.
Setelah melalui beberapa tahap dalam Pelaksanaan Supervisi Pendidikan
di MI Ma‟arif NU Sunyalangu kemudian dapat diketahui bahwa supervisi yang di
lakukan termasuk supervisi klinis dimana kepala sekolah melakukan tahap
perencanaan, pengamatan, dan diskusi lanjutan sedangkan teknik yang dipakai
adalah perpaduan teknik individual dan kelompok, yaitu kepala sekolah
melakukan kunjungan kelas serta mengirim guru-guru untuk mengikuti penataran.
Kata Kunci : Pelaksanaan Supervisi Pendidikan,MI Ma‟arif NU Sunyalangu
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
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 agar dapat melakukan
fungsinya secara profesional karena guru merupakan pendidik formal di sekolah
yang bertugas membelajarkan siswa-siswanya sehingga memperoleh berbagai
pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap yang semakin sempurna kedewasaan atau
pribadinya. Oleh sebab itu, guru terikat dengan berbagai syarat, yang diantaranya
guru disyaratkan untuk memiliki sepuluh kemampuan dasar, yaitu (1) menguasai
bahan, (2) mengelola program belajar mengajar, (3) mengelola kelas, (4) menguasai
media atau sumber belajar, (5) menguasai landasan pendidikan, (6) mengelola
interaksi belajar mengajar, (7) menilai prestasi siswa, (8) mengenal fungsi dan
program bimbingan penyuluhan, (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi
sekolah, dan (10) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian untuk
keperluan pendidikan dan pengajaran (Hamzah B. Uno, 2007: 69).
Hamalik (2000: 47) yang dikutip oleh Uhar Suharsaputra mengemukakan
bahwa ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi
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keperibadian, kompetensi professional, dan kompetensi kemasyarakatan. Dalam
kompetensi kepribadian, kepribadian seorang guru yang diekspresikan dalam tingkah
laku tidak saja berpengaruh terhadap tingkah laku siswa, tetapi juga pengaruhnya
dalam prestasi belajar mengajar di sekolah. Seorang guru harus memiliki kompetensi
kepribadian yang mantap dan terintegrasi sehinggga mampu melaksanakan fungsifungsi pengajaran yang pada gilirannya memberikan produk pendidikan, yang
menjadikan para siswa sebagai orang dewasa yang berkepribadian (Uhar
Suharsaputra, 2010: 209).
Mengingat pentingnya peranan guru yang telah diuraikan di atas, dapat
dipastikan dalam menjalankan tugasnya seorang guru membutuhkan bantuan orang
lain dalam hal memecahkan masalah-masalah yang dihadapi untuk mewujudkan
tujuan pendidikan. Orang yang berfungsi membantu guru dalam hal ini adalah kepala
sekolah yang setiap hari langsung berhadapan dengan guru (Hendiyat Soetopo &
Wasty Soemanto, 1988: 39). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) telah
menetapkan bahwa kepala sekolah harus mampu melaksanakan pekerjaan sebagai
edukator, manajer, administrator, dan supervisor. Tugas dan tanggung jawab sebagai
seorang kepala sekolah ini bukanlah pekerjaan mudah dimana fungsi utama kepala
sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah menciptakan situasi belajar-mengajar
yang kondusif sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar
dengan baik. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, kepala sekolah memiliki
tanggung jawab ganda yaitu melaksanakan administrasi sekolah sehingga tercipta
situasi belajar-mengajar yang baik serta melaksanakan supervisi sehingga guru-guru
terus

berkembang dalam

menjalankan tugas-tugas

pengajaran dan dalam
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membimbing pertumbuhan murid-murid (Hendiyat Soetopo & Wasty Soemanto,
1988: 19). Selain itu, pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong guru-guru
untuk terus menerus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan tekhnologi serta mobilitas masyarakat. Itulah sebabnya perlunya
supervisi pendidikan yang bertolak dari keyakinan dasar bahwa guru adalah suatu
profesi. Suatu profesi selalu bertumbuh dan berkembang (Piet A.Sahertian, 2000:1)
Supervisi merupakan segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang
tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya
di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan dan
kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan
dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan
pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih
baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran,
dan sebagainya (Ngalim Purwanto, 2009: 76). Jadi, secara umum kita dapat
merumuskan tujuan supervisi adalah membantu guru meningkatkan kemampuannya
agar menjadi guru yang lebih baik. Namun dari tujuan yang secara umum kita
rumuskan di atas nampaknya masih terlalu umum

dan sukar bagi kita untuk

dijadikan pegangan dalam tindakan/kegiatan kita sebagai supervisor. Berbagai
pertanyaan akan timbul, seperti :
1. Apa saja kemampuan guru itu?
2. Kemampuan mana yang perlu ditingkatkan?
3. Apa yang dimaksud dengan “guru yang baik”?
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4. Peningkatan kemampuan yang mana yang akan membuat guru menjadi guru
yang lebih baik?
mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul, sebelum kita
benar-benar memiliki gambaran yang jelas dan tegas mengenai apa sebenarnya yang
menjadi tujuan supervisi (Piet A. Sahertian & Frans Mataheru, 1981: 23). Di sisi lain,
situasi belajar mengajar di sekolah-sekolah sekarang ini menggambarkan suatu
keadaan yang sangat kompleks. Kekalutan yang ada adalah akibat faktor-faktor
obyektif yang saling mempengaruhi sehingga mengakibatkan menurunnya hasil
belajar. Oleh karena itu, perlu adanya penciptaan situasi yang memungkinkan muridmurid dapat belajar dengan baik dan guru-guru dapat membimbing dalam suasana
kreatif dimana mereka merasa bertumbuh dalam jabatan mengajar mereka. Kalau
faktor-faktor obyektif dalam situasi belajar di sekolah dianalisis maka kita akan
melihat banyak sekali variabel yang turut menentukan proses belajar mengajar.
Usaha memperbaiki variabel-variabel itu dengan jalan membantu guru-guru agar
mereka mampu memecahan persoalan-persoalan yang mereka hadapi (Moh. Rifai,
1987: 38). Dari pengertian, tujuan dan fungsi supervisi serta tugas dan tanggung
jawab menjadi seorang supervisor di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian secara mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan supervisi
pendidikan di MI Ma’arif NU Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten
Banyumas. Untuk itulah peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul :
“Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Di MI Ma’arif Nu Sunyalangu Kecamatan
Karanglewas Kabupaten Banyumas”.
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B. Definisi Operasional
Untuk memperjelas dan mempertegas judul penelitian ini, maka penulis
membatasi beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yakni sebagai
berikut :
1. Pelaksanaan
Pelaksanaan menurut penulis berkaiatan dengan judul skripsi ini adalah
sebuah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan berawal dari sebuah rencana
yang kemudian diwujudkan dalam suatu program yang nyata.
2. Supervisi Pendidikan
Supervisi pendidikan adalah suatu aktifitas yang dilakukan dalam rangka
pemberian bantuan

dan perbaikan kepada guru agar proses pelaksanaan

pembelajaran lebih baik dan lebih profesional.

C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka dapat
dirumuskan masalah yaitu

: “Bagaimana Pelaksanaan Supervisi Pendidikan di Mi

Ma’arif NU Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan supervisi
pendidikan di MI Ma’arif Nu Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten
Banyumas.
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2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain :
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kepala
sekolah untuk dapat meningkatakan mutu pendidikan di MI Ma’arif Nu
Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.
b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi perpustakaan STAIN
Purwokerto.
c. Penelitian ini dapat bermanfaat menambah pengetahuan serta wawasan bagi
penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya tentang supervisi
pendidikan.
E. Telaah Pustaka
Telaah pustaka ini dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menegaskan
posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantara hasil penelitian
sebelumnya

yang

bertopik

senada.

Penelitian

yang

berhubungan

dengan

permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah :
1. Penelitian saudara Gatot Pamuji (Skripsi Th 2009) yang berjudul “Implementasi
Manajemen Supervisi Pembelajaran di SMK Jatilawang Banyumas Tahun
Pelajaran 2008-2009”. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini
adalah menitik beratkan terhadap manajemen yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan penilaian dalam supervisi
pendidikan.
2. Penelitian saudara maliki (skripsi Th 2012) yang berjudul pelaksanaan supervise
pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru aqidah akhlak di MTS
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Arrosidiyah sesela tahun 2011/2012. Fokus penelitian ini lebih fokus kepada
profesionalisme guru aqidah akhlak yang menitik beratkan bagaimana cara
mengembangkan profesionalisme serta syarat menjadi guru yang profesioanal.
3. Penelitian Laeli Kurniati (Skripsi) dengan judul pengaruh supervise kepala
sekolah dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru SMK N 1
Purbalingga. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa supervise kepala
sekolah dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru SMK N 1
Purbalingga.
Berdasarkan ke tiga penelitian di atas, penelitian yang akan peneliti lakukan
yang berjudul “Pelaksanaan Supervisi Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif
NU

Sunyalangu

Kecamatan

Karanglewas

Kabupaten

Banyumas”

lebih

memfokuskan terhadap upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam pembinaan dan
bimbingan kepada guru-guru dan personil sekolah lainnya di dalam mencapai tujuantujuan pendidikan.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan kerangka skripsi yang memberikan
petunjuk untuk mengetahui hal yang akan dibahas, maka penulis kemukakan menjadi
tiga bagian yaitu :
Pada bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian,
halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, halaman motto, halaman
persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan lampiran.
Adapun isi skripsi yang memuat hal yang akan dibahas termuat dalam BAB I
sampai BAB V yaitu;

8

BAB I berisi pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, definisi
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan
sistematika penelitian.
BAB II merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian supervisi
pendidikan, tujuan supervisi pendidikan, fungsi supervisi pendidikan, prinsip
supervisi pendidikan, peranan supervisi pendidikan, teknik supervisi pendidikan, dan
sasaran supervisi pendidikan.
Bab III membahas tentang metode penelitian yang berisi tentang jenis
penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian,metode pengumpulan data,
dan metode analisis data.
BAB IV berkaitan dengan gambaran umum MI Ma’arif NU Sunyalanyu
Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas yang meliputi Sejarah berdirinya MI
Ma’arif Nu Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, Letak
Geografis, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Keadaan Guru dan Siswa, Kondisi
Sarana dan Prasarana, Gambaran Umum Pelaksanaan Supervisi Pendidikan di MI
Ma’arif Nu Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.
Bab ini sekaligus menerangkan inti dari skripsi ini yaitu; tentang penyajian
data mengenai supervisi pendidikan yang terdiri dari empat sub bahasan yaitu
program-program supervisi pendidikan di MI Ma’arif Nu Sunyalangu, analisis
pelaksanaan supervisi pendidikan di MI Ma’arif NU Sunyalangu Kecamatan
Karanglewas Kabupaten Banyumas serta faktor pendukung dan faktor penghambat
supervisi pendidikan di MI Ma’arif NU Sunyalangu Kecamatan Karanglewas
Kabupaten Banyumas.
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BAB V adalah bab penutup. Sebagai bab penutup, maka bab ini merupakan
akhir dari proses pemaparan penelitian sehingga pada bab ini memuat kesimpulan,
saran dan kata penutup.
Adapun pada bagian akhir skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka,
lampiran-lampiran yang mendukung dan daftar riwayat hidup.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di MI Ma’arif NU
Sunyalangu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan supervisi pendidikan di MI Ma’arif NU Sunyalangu Kecamatan
Karanglewas Kabupaten Banyumas meliputi beberapa tahapan, yaitu :
a.

persiapan (persiapan administrasi dan chek list),

b.

menentukan guru yang akan disupervisi,

c.

menentukan waktu supervisi,

d.

dan tahap pelaksanaan supervisi.

2. Supervisi yang dilaksanakan di MI Ma’arif NU Sunyalangu merupakan
supervisi

klinis

dengan

menggabungkan

antara

teknik

supervisi

individual/perorangan dengan supervisi kelompok.
3. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa
supervisi pendidikan di MI Ma’arif NU Sunyalangu

sudah dilaksanakan

dengan cukup baik meskipun ada faktor-faktor penghambat dalam
pelaksanaan supervisi tersebut.
B. Saran
Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan bukan bermaksud untuk
menggurui, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan
pelaksaan supervise pendidkan di MI Ma’arif NU Sunyalangu, diantaranya:
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1. Pelaksanaan supervisi pendidikan di MI Ma’arif NU Sunyalangu sudah
cukup baik alangkah akan lebih sempurna lagi jika pelaksanaan supervisi
ini dilakukan secara terus menerus artinya tidak harus terjadwal tetapi bisa
dilakukan

secara

tidak

terjadwal

pula

agar

kemampuan

atau

keprofesionalan guru itu bisa diketahui secara nyata dan tidak terkesan
dibuat-buat.
2. Sumber daya manusia yang ada khususnya guru harus diberikan
pemahaman terhadap supervisi agar nantinya guru akan bekerja lebih baik
dan merasa selalu diperhatikan.
3. Kepada kepala sekolah hendaknya menyingkirkan rasa tidak enak atau
lebih terbuka kepada guru ketika menemui hal-hal yang tidak sesuai atau
kurang sesuai yang ada pada guru agar dalam pelaksaaan tindak lanjut bisa
berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dilakukan perbaikan
yang relevan.
C. Kata Penutup
Alhamdulillahi robbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada
Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada penulis
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih jauh dari
kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada
khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.
Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat
kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari
semua pihak yang membangun dan sebagai bahan perbaikan bagi penulis.
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Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga
amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.
Purwokerto, 30 Desember 2015
Penulis

Agus Hakim Assyafuq
NIM. 072333001
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