
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

Pada bab II ini akan dibahas tentang: 1) deskripsi teori tentang mutu layanan 

pendidikan, supervisi akademik kepala sekolah dan profesionalisme guru, 2) 

penelitian yang relevan, 3) kerangka Pikir dan 4) hipotesis.

2.1 Mutu Layanan Pendidikan 

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil 

kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang 

intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu 

pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Umaedi (2011:23) menyatakan 

bahwa, “Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; 

bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai 

kemampuan guru), sarana, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan 

sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif”.

Dari sisi guru, mutu dapat dilihat dari seberapa optimal guru mampu memfasilitasi 

proses belajar siswa. Menurut Djemari Mardapi dalam Umaedi (2011:26) bahwa 

“setiap tenaga pengajar memiliki tanggung jawab terhadap tingkat keberhasilan 

siswa belajar dan keberhasilan guru mengajar. Sementara itu dari sudut kurikulum 

dan bahan belajar mutu dapat dilihat dari seberapa luwes dan relevan kurikulum 
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dan bahan belajar mampu menyediakan aneka stimuli dan fasilitas belajar secara 

berdiversifikasi”. Dari aspek iklim pembelajaran, kualitas dapat dilihat dari 

seberapa besar suasana belajar mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran 

yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan

profesionalitas kependidikan. 

Departemen pendidikan nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan 

Menengah (Dit.Dikdasmen, 2009) menyatakan bahwa “Secara umum, mutu 

adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang 

menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau 

yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, 

proses, dan output pendidikan”. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu 

menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya 

proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. 

Dewasa ini masalah mutu pendidikan banyak dibicarakan di semua tingkat 

pendidikan, baik melalui masmedia mapun melalui pembicaraan langsung oleh 

masyarakat. Mastuhu (2003: 23) berpendapat: 

“Pandangan umum menyatakan bahwa mutu pendidikan di sekolah dewasa 
ini lebih rendah.  Pada dasarnya masalah mutu pendidikan dapat 
dikelompokkan menjadi dua ke-lompok besar, yaitu masalah yang 
bersumber pada sebab-sebab intern dan yang bersumber pada sebab-sebab 
ekstern.  Masalah yang bersumber dari sebab-sebab intern, berasal dari 
guru itu sendiri yang sebenarnya berada dalam kemampuan mereka untuk 
mengatasinya. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan sebab-sebab 
ekstern, yaitu hal-hal yang berasal dari luar sistem pembelajaran dan 
sebenarnya berada diluar jangkauan para guru untuk mengatasinya”.  

Kegiatan-kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) atau kelompok 

kegiatan guru (KKG) yang diselenggarakan, sering dibicarakan masalah mutu 
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pendidikan.  Pada diskusi tersebut dibahas tentang mutu pendidikan dengan 

melihat dari berbagai aspek, yaitu mengenai anak didik (siswa), para guru 

berpendapat: “Siswa pada umumnya kurang belajar keras, kurang dilibatkan 

dengan dunia nyata dalam belajarnya, kurang aktivitas da-lam belajar guna 

mencapai penguasaan kompetensi tertentu”. 

Mutu dalam pengertian umum yang berarti juga kualitas diartikan sebagai 

gambaran tingkat baik buruk sesuatu hal. Pendapat di atas menggambarkan bahwa 

sejauh mana suatu pembelajaran dapat mengubah tingkah laku anak didik atau 

siswa bila dikaitkan dengan tujuan pembelajaran.  Tingkah laku anak didik itu 

meliputi aspek kognitif maupun aspek non-kognitif, baik yang mudah diukur 

maupun yang sukar diukur.  Mutu seolah-olah dapat diartikan sebagai tingkah 

laku anak didik berupa pengetahuan, keterampilan (aktivitas) dan sikap 

(tanggapan) yang dimiliki setelah mereka menyelesaikan suatu pembelajaran.  

2.1.1. Standar Nasional Mutu Pendidikan

Menurut PP RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 

ayat 1, bahwa pengertian standar nasional pendidikan adalah “kriteria minimal 

tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.” Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka 

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, sedangkan tujuannya adalah 

menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
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Zainal Arifin (2010; 42-43) memaparkan bahwa, “Lingkup standar nasional 

pendidikan meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi 

lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan 

prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; (8) standar penilaian 

pendidikan”. Lingkup standar nasional di atas akan dibahas lebih lanjut sebagai 

berikut:

2.1.1.1.  Standar Isi

Standar isi merupakan lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai 

kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Menurut PP 

No.19 Tahun 2005 pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa standar isi adalah “ruang 

lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang

kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan 

silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu.” 

Berdasarkan pengertian di atas, Zainal Arifin (2010; 42) menjabarkan bahwa, 

“standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik”. 

Menurut PP No.19 pasal 1 ayat 14, dan 15, kerangka dasar kurikulum adalah 

“rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk dijadikan 

pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya 

pada setiap satuan pendidikan.”(14), sedangkan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan adalah “kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan 

dimasing-masing satuan pendidikan.”(15).
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Berdasarkan pengertian tersebut berarti standar isi sangat penting dalam

penyelenggaraan suatu pendidikan, karena didalamnya terdapat kurikulum, KTSP, 

beban belajar, dan kalender akademik yang dijadikan pedoman dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, 

dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (1) 

kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; (2) Kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan da kepribadian; (3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan 

dan teknologi; (4) kelompok mata pelajaran estetika; (5) kelompok mata pelajaran 

jasmani, olah raga, dan kesehatan. Semua kelompok mata pelajaran tersebut sama 

pentingnya dalam menentukan kelulusan siswa baik pada pendidikan dasar 

maupun menengah. 

2.1.1.2 Standar Proses

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik, jangan terjadi sebaliknya, peserta didik merasa terkekang 

dan tidak bisa mengekspresikan bakat dan potensi yang dimiliki yang seharusnya 

dapat dikembangkan di sekolah. 

Menurut PP No 41 Tahun 2007, standar proses adalah “ standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan 

pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan”. Pernyataan tersebut 
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berarti standar proses pendidikan harus dibuat sebaik mungkin agar dapat 

mencapai standar kompetensi lulusan sesuai yang diharapkan. 

Zainal Arifin (2010; 42) menyatakan bahwa, “setiap satuan pendidikan harus 

melakukan perencanaan, pelaksanan, penilaian dan pengawasan proses 

pembelajaran untuk terlaksanaanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien”. 

Semua itu dilaksanakan agar tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

dan menghasilkan output / lulusan yang berkualitas. 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi 

(SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

Setelah perencanaan dan pelaksanaan, maka diperlukan suatu penilaian untuk 

mengetahui hasil proses pembelajaran tersebut. Penilaian hasil pembelajaran pada 

jenjang pendidikan dasar maupun menengah dilakukan dengan menggunakan 

berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. 

Teknik penilaian yang digunakan berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan 

penugasan perseorangan atau kelompok. Pengawasan proses pembelajaran 

meliputi pemantauan supervisi, evaluasi pelaporan, dan pengambilan langkah 

tindak lanjut yang diperlukan.
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2.1.1.3.  Standar Kompetensi Lulusan

Menurut PP No.19 Tahun 2005 pasal 1 ayat 4 standar kompetensi lulusan adalah 

“kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. ”Pernyataan tersebut berarti output atau lulusan suatu lembaga 

pendidikan  harus menguasai atau memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang sudah ditentukan oleh Depdiknas, dalam mewujudkan hal ini peran pendidik 

dan lembaga pendidikan sangat besar dan berarti. 

Zainal Arifin (2010; 42) menyatakan bahwa, “Standar kompetensi lulusan 

digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik 

dari satuan pendidikan, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran 

atau kelompok mata pelajaran”. Standar kompetensi lulusan pada satuan 

pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri 

dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

2.1.1.4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik pada sebuah lembaga pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi 

pendidikan yang dimaksud antara lain adalah tingkat pendidikan minimal yang 

harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau 

sertifikat keahlian yang relevan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 
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Menurut PP No.19 Tahun 2005, standar pendidik dan tenaga kependidikan 

diartikan sebagai “kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun 

mental serta pendidikan dalam jabatan.” Berdasarkan pernyataan di atas berarti 

seorang pendidik maupun tenaga kependidikan harus memiliki latar belakang 

pendidikan yang jelas dan lengkap, serta harus sehat jasmani dan rohani, agar 

dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian namun memiliki 

keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik 

setelah mengikuti uji kelayakan dan kesetaraan. 

Zainal Arifin (2010; 43) menyatakan bahwa, “Kompetensi yang harus dimiliki 

sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi: 

(1) kompetensi pedagogik; (2) kompetensi kepribadian; (3) kompetensi 

professional; (4) kompetensi sosial.”

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pendidik pada SMA/MA, atau bentuk 

lain yang sederajat anatar lain: 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum 

diploma empat atau sarjana, 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program 

pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, 3) Sertifikat profesi 

guru untuk SMA/MA

Menurut PP No.19 Tahun 2005 pasal 35C disebutkan bahwa tenaga kependidikan 

pada SMP/MTS dan SMA/MA sekurang-kurangnya terdiri dari “kepala sekolah, 

tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga 

kebersihan sekolah.” 
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Berdasarkan pernyataan tersebut berarti suatu lembaga pendidikan yang baik 

minimal harus memiliki kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, 

tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah, dan unsur-unsur tersebut 

harus dapat bekerjasama dengan baik untuk mewujudkan suasana yang kondusif 

di sekolah. 

2.1.1.5. Standar Sarana dan Prasarana

Menurut PP No.19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 8, standar sarana dan prasarana

adalah : 

standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal 
tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, 
perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,  tempat bermain,tempat 
berkreasi dan berekreasi, sumber belajar lain, yang diperlukan untuk 
menunjang proses pembelajaraan, termasuk penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi.

Berdasarkan pernyataan di atas berarti setiap satuan pendidikan wajib memiliki 

sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, sumber belajar, 

serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran di 

sekolah.

2.1.1.6. Standar Pengelolaan

Menurut PP No.19 Tahun 2005 pasal 1 ayat 9, standar pengelolaan adalah 

“standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, 

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercipta efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pendidikan.”
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Berdasarkan pernyataan di atas berarti pengelolaan pendidikan perlu 

direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi agar dapat tercipta penyelenggaraan 

pendidikan yang efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Zainal Arifin (2010; 43) menyatakan bahwa, “Pengelolaan satuan pendidikan 

jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah 

yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, dan keterbukaan

serta akuntabilitas.” Satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sebagai 

penanggung jawab, dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rapat dewan 

pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.  

Menurut PP No.19 Tahun 2005 pasal 52 ayat 1, setiap satuan pendidikan harus 

memiliki pedoman yang mengatur tentang:

a) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus, b) Kalender 
pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh, c) kategori aktivitas 
satuan pendidikan selama satu tahun, d) dirinci secara semesteran, 
bualanan, dan mingguan, e) Struktur organisasi satuan pendidikan, f) 
Pembagian tugas diantara pendidik, g) Pembagian tugas diantara tenaga 
kependidikan, h) Peraturan akademik, i) Tata tertib satuan pendidikan, j) 
Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan 
pendidikan, k) Biaya operasional satuan pendidikan

Berdasarkan pernyataan di atas berarti pengelolaan pendidikan harus dijalankan 

berdasarkan pedoman atau aturan yang telah dibuat oleh satuan pendidikan itu 

sendiri. Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang 

merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan 

pendidikan yang meliputi masa empat tahun. 



25

Pengelolaan pendidikan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel, 

sedangkan pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, 

evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

2.1.1.7. Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya 

personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, 

pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap, sedangkan biaya 

operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta 

segala tunjangan yang melekat pada gaji, peralatan pendidikan, biaya operasi 

pendidikan tak langsung (biaya daya, air, telekomunikasi, pemeliharaan sarana 

prasarana,uang lembur, transportasi, dan lain-lain). 

Biaya personal meliputi biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk 

bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.Menurut PP 

No.19 Tahun 2005 pasal 1 ayat10, standar pembiayaan adalah “ standar yang 

mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku 

selama satu tahun.” 

Zainal Arifin (2010; 42) menyatakan bahwa, “pembiayaan pendidikan terdiri atas 

biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal”. Berdasarkan pernyataan 

tersebuts berarti setiap satuan pendidikan harus memiliki standar pembiayaan 

yang diberlakukan selama satu tahun untuk seluruh biaya penyelenggaraan 

pendidikan, hal ini agar adanya keteraturan dalam pengelolaan keuangan yang 

dimiliki oleh sekolah.
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2.1.1.8. Standar Penilaian Pendidikan

Menurut PP No.19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11, standar penilaian pendidikan 

adalah “ standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme prosedur, 

dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.”

Berdasarkan pernyataan di atas berarti pendidikan yang diselenggarakan oleh 

satuan pendidikan pada akhirnya akan dilakukan penilaian terhadap hasil belajar 

peserta didik. Berhasil atau tidak proses pendidikan yang diselenggarakan oleh 

sekolah tergantung pada penilaian hasil belajar peserta didik. 

Zainal Arifin (2010; 44) menyatakan bahwa, “Penilaian pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (1) penilaian hasil belajar oleh 

pendidik (ulangan harian, uts, uas); (2) penilaian hasil belajar oleh satuan 

pendidikan (penilaian akhir, ujian sekolah); (3) penilaian hasil belajar oleh 

pemerintah (ujian nasional)”.

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan 

menengah setelah: 1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, 2) 

Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk  seluruh mata 

pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata 

pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaaran estetika, 

dan kelompok   mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan, 3) Lulus ujian 

sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan Lulus Ujian Nasional.
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Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005 kemudian disempurnakan oleh

Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jendral Pendidikan Dasar 

dan Menengah (Dit.Dikdasmen, 2009) yang menyatakan bahwa “Secara umum, 

mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang 

menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau 

yang tersirat”. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, 

proses, dan output pendidikan. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu 

menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya 

proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. 

Pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses 

pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan 

program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan 

catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi 

dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Proses dikatakan bermutu tinggi 

apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, 

siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga 

mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable 

learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar 

mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti 

bahwa peserta didik tidak sekadar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh 

gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani 

peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih 

penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu 

mengembangkan dirinya).
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Suatu pembelajaran dapat mengubah tingkah laku anak didik atau siswa bila 

dikaitkan dengan tujuan pembelajaran.  Tingkah laku anak didik itu meliputi 

aspek kognitif maupun aspek non-kognitif, baik yang mudah diukur maupun yang 

sukar diukur.  Mutu seolah-olah dapat diartikan sebagai tingkah laku anak didik 

berupa pengetahuan, keterampilan (aktivitas) dan sikap (tanggapan) yang dimiliki 

setelah mereka menyelesaikan suatu pembelajaran.

Berdasarkan pendapat diatas maka yang dimaksud mutu pendidikan adalah 

karakteristik menyeluruh dari proses pendidikan (mencakup input, proses, dan 

output pendidikan) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan

pendidikan nasional. Adapun indikator mutu layanan pendidikan dalam penelitian 

ini adalah: (1) kurikulum dengan sub indikator kepemilikan juknis dan juklak, 

pengembangan silabus, perencanaan prota dan prosem, serta pengevaluasian daya 

serap materi ; (2) ketenagaan dengan sub indikator penilaian kemampuan 

pedagogik, kepribadian, profesionalisme, dan kemampuan berinteraksi sosial; (3) 

sarana dan prasarana dengan sub indikator jumlah dan kelayakan ruang belajar, 

ketersediaan tempat berolahraga, tempat peribadatan, perpustakaan, laboratorium, 

dan ruang TIK; (4) manajemen sekolah dengan sub indikator dukungan pimpinan, 

dan kedisiplinan dalam bekerja; dan (5) peran serta masyarakat dengan sub 

indikator dukungan komite sekolah dan wali murid

2.2 Supervisi Kepala Sekolah

Supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Menurut 

Alfonso et al., 1981 : 3) menyatakan bahwa, “Super connotes above, over, or 

beyond. Vision is derived from video to see. Conceptually, then, supervision 
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means oversight. In turn, oversight suggests being watchful, in control, providing 

direction ; in strictest sense, it means constant personal presence. These elements 

of supervision are manifested behaviorally in procedures used in overseeing or 

directing the work of others”.  

Menurut Carter Good’s Dictionary of Education, seperti yang dikutip Arikunto

(2004 : 11), mendefinisi supervisi sebagai “Segala sesuatu dari pejabat sekolah 

yang diangkat yang diarahkan kepada penyediaan kepemimpinan bagi para guru 

dan tenaga kependidikan lain dalam perbaikan pengajaran, melihat stimulasi 

pertumbuhan profesional dan perkembangan dari para guru, seleksi dan revisi 

tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode-metode mengajar dan 

evaluasi pengajaran”.

Neagley dan Evans dalam Purwanto (2002 : 76) mengemukakan bahwa ”. . . the 

term supervision is used to describe those activities which are primarily and 

directly concerned with studying and improving the conditions which surround 

the learning and growth of pupils and teachers”. Pernyataan ini diperkuat oleh 

pendapat Kimbal Willes dalam Arikunto (2004 : 11) yang mengemukakan bahwa 

”Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi belajar-mengajar agar 

memperoleh kondisi yang lebih baik” . Burton dalam Purwanto (2002 : 77) juga 

berpendapat bahwa ”Supervision is an expert technical service primarily aimed at 

studying and improving co-operatively all factors which effects child growth and 

development”.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa supervisi 

merupakan fungsi administrasi yang dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi, 
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yang dalam dunia pendidikan bertujuan untuk membantu bawahan dalam 

mengembangkan atau meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya, kualitas 

pengajaran dan pembelajaran khususnya. Aktivitas supervisi berfokus pada upaya 

memperbaiki kondisi-kondisi yang mempengaruhi peningkatan kinerja mengajar 

guru, dan kinerja belajar siswa, yang kesemua upaya tersebut ditujukan untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran.

2.2.1 Ruang Lingkup Supervisi 

Ruang lingkup supervisi pendidikan dikelompokkan secara berbeda tergantung 

sudut pandang atau dasar yang digunakan untuk mengelompokkannya.

a. Berdasarkan sasarannya Arikunto (2004 : 33-34) mengelompokkannya menjadi 

1) Supervisi akademik adalah supervisi yang meninitikberatkan 

pengamatannya pada masalah akademik, yaitu yang langsung berada 

dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk 

membantu siswa ketika sedang dalam proses belajar.

2) Supervisi administrasi adalah supervisi yang meninitikberatkan 

pengamatannya pada masalah aspek administrasi yang berfungsi sebagai 

pendukung terlaksananya pembelajaran. Mengenai kedua jenis supervisi di 

atas, Arikunto (2004 : 5) melanjutkan bahwa ”Kegiatan supervisi (yang 

tanpa menunjuk pada obyek) artinya mempunyai lingkup nomor (1) dan 

(2), yaitu pembelajaran serta semua pendukungnya. Seluruhnya itulah 

yang disebut sebagai supervisi pendidikan”. 

3) Supervisi lembaga adalah supervisi yang menyebar pengamatannya pada 

aspek-aspek yang berada di seantero sekolah. Supervisi lembaga memiliki 
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tujuan untuk meningkatkan nama baik atau kinerja sekolah secara 

keseluruhan.

Dalam bentuk diagram (Arikunto, 2004 : 34), menggambarkan ketiga ruang 

lingkup supervisi itu sebagai berikut:

Gambar 2.1.Ruang Lingkup Supervisi

Nomor 1 - 3 adalah lingkaran-lingkaran ruang lingkup supervisi, sedangkan a – f

adalah faktor-faktor pendukung pembelajaran. Purwanto (2002 : 89) 

mengelompokkannya menjadi :

(a) Supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-

kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan 

usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi pengelolaan bangunan dan 

perlengkapan sekolah atau kantor pendidikan, supervisi pengelolaan 

administrasi kantor, supervisi pengelolaan keuangan sekolah atau kantor 

pendidikan, dan sebagainya.
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(b) Supervisi pengajaran adalah supervisi yang ditujukan untuk memperbaiki 

kondisi-kondisi - baik personal maupun material yang memungkinkan 

terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik, demi tercapainya 

tujuan pendidikan.

2.2.2 Berdasarkan Tingkat Atau Keluasan Wilayah Yang Disupervisi

Dalam hal ini, Satori (2004) mengelompokkannya (dalam konteks Sekolah Dasar) 

menjadi : 

1. Supervisi pada level sekolah yaitu kegiatan supervisi yang dilakukan pada 

tingkat sekolah atau “supervision at the local school level”. Dalam level 

ini yang memegang peranan kegiatan supervisi adalah kepala sekolah.

2. Supervisi pada level wilayah yaitu kegiatan supervisi yang dilakukan pada 

tingkat wilayah tertentu atau supervision at the level above the school, 

meliputi beberapa sekolah dalam beberapa desa, kecamatan atau 

pertimbangan kewilayahan tertentu. Dalam level ini supervisi diperankan 

oleh pengawas sekolah.

2.2.3 Berdasarkan Tugas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah Dan 
Pengawas Sekolah)

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 

Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah / Madrasah (BSNP, 2007 a) dan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar 

Kepala Sekolah / Madrasah (BSNP, 2007 b), Depdiknas (PMPTK) 

mengelompokkan supervisi pendidikan menjadi : 

1. Supervisi manajerial supervisi manajerial merupakan tugas dan wewenang 

pengawas sekolah. Esensinya berupa kegiatan pemantauan, penilaian dan 
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pembinaan terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya di 

dalam mengelola, mengadministrasikan dan melaksanakan seluruh 

aktivitas sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah serta memenuhi 

standar pendidikan nasional, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien (Depdiknas, 2008: 8). Kepengawasan manajerial menitik beratkan 

pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang 

berfungsi sebagai pendukung (supporting) terlaksananya pembelajaran 

(Depdiknas, 2008: 5).

2. Supervisi akademik supervisi akademik menjadi tugas kepala sekolah dan 

tugas pengawas sekolah. Bagi pengawas sekolah, supervisi akademik 

sendiri merupakan bagian dari supervisi manajerial. Esensinya berkenaan 

dengan tugas kepala sekolah atau pengawas untuk membina guru dalam 

meningkatkan mutu pembelajarannya, sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa (Depdiknas, 2008: 8). Kepengawasan 

akademik menitikberatkan pada pengamatan terhadap kegiatan akademik, 

berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. (Depdiknas, 

2008: 5).

2.2.4 Supervisi Akademik Kepala Sekolah

Satori (2004 : 2) menjelaskan, “Istilah supervisi akademik mengacu pada “sistem 

sekolah yang memiliki misi utama memperbaiki dan meningkatkan mutu

akademik”. Supervisi akademik merupakan istilah yang dimunculkan untuk 

mereform atau mereorientasi aktifitas kepengawasan pendidikan kita yang 

dianggap keliru karena lebih peduli pada penampilan fisik sekolah, pengelolaan 
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dana, dan administrasi kepegawaian guru, bukan pada mutu proses dan hasil 

pembelajaran.

“Demi mendukung peran kepala sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah/madrasah maka dibutuhkan kepala sekolah/madrasah yang 

kuat. Dengan kepala sekolah/madrasah yang kuat diharapkan dapat membimbing, 

menjadi contoh, dan menggerakkan guru dalam peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah/madrasah. Program penguatan supervisi kepala sekolah/madrasah 

merupakan upaya yang sangat penting untuk menghasilkan kepala 

sekolah/madrasah yang kuat di dalam mewujudkan kualitas siswa yang 

diharapkan yaitu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan 

(entrepreneurship) melalui supervisi akademik dalam membina profesional guru”

(Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2010; 1).

Satori (2004 : 3) menegaskan bahwa, “dalam konteks profesi pendidikan, 

khususnya profesi mengajar, mutu proses dan hasil pembelajaran merupakan 

refleksi dari kemampuan profesional guru”. Hubungan perilaku supervisi, perilaku 

mengajar, perilaku belajar dan hasil belajar tersebut dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.2. Hubungan Perilaku Supervisi, Perilaku Mengajar, Perilaku 
Belajar dan Hasil Belajar Satori, (2004 : 4)
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Jika temuan Satori tersebut disandingkan dengan pengelompokan jenis supervisi 

menurut Arikunto, Purwanto, dan pemerintah (permendiknas) maka dapat 

disimpulkan bahwa supervisi akademik adalah bagian dari supervisi pendidikan 

(educational supervision), langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru, sehingga aktivitasnya berupa supervisi pengajaran 

(instructional supervision) yang ditujukan untuk meningkatkan mutu proses dan 

hasil pembelajaran. Berada pada level sekolah tapi bukan supervisi terhadap 

aspek-aspek keseluruhan sekolah (supervisi lembaga) atau supervisi manajerial. 

Kompetensi supervisi akademik intinya adalah membina guru dalam 
meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sasaran supervisi akademik 
adalah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran,yang terdiri dari 
materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan  silabus dan RPP, 
pemilihan strategi/metode/ teknik pembelajaran, penggunaan media dan 
teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil 
pembelajaran serta penelitian tindakan kelas. Oleh  karena itu, pelatihan ini 
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik yang 
meliputi (1) Memahami konsep supervisi akademik; (2) membuatrencana 
program supervisi akademik; (3) menerapkan teknik-teknik supervisi 
akademik; (4) menerapkan supervisi klinis; (5) Melaksanakan tindak lanjut 
supervisi akademik (Dirjen PMPTK, 2010; 6).

Tujuan umum dari supervisi akademik kepala sekolah adalah memberikan 

bantuan teknis dan bimbingan kepada guru (dan staf sekolah yang lain) agar 

personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar. Sedangkan tugas khususnya adalah:

1. Meningkatkan kinerja siswa dalam peranannya sebagai peserta didik agar 

mencapai prestasi belajar yang optimal.

2. Meningkatkan mutu kinerja guru sehingga berhasil membantu siswa untuk 

mencapai prestasi belajar dan pribadi yang diharapkan.
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3. Meningkatkan efektifitas kurikulum sehingga berdaya guna, baik dalam 

proses pembelajaran maupun dalam penguasaan kompetensi lulusan.

4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan 

sarana prasarana untuk keberhasilan belajar siswa.

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dengan 

menciptakan suasana kerja yang optimal sehingga siswa bisa mencapai 

prestasi yang diharapkan.

6. Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah, sehingga tercipta situasi 

yang tenang, tentram yang kondusif bagi kehidupan sekolah, kualitas 

pembelajaran dan keberhasilan lulusan.

Proses pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor : guru, peserta didik, 

kurikulum, alat dan buku pelajaran, serta kondisi lingkungan fisik dan lingkungan 

sosial. Dalam konteks ini guru merupakan faktor yang paling dominan. Oleh 

karena itu, supervisi akademik menaruh perhatian utama pada upaya-upaya yang 

sifatnya memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk berkembang secara 

profesional, sehingga mereka lebih mampu dalam melaksanakan tugas pokoknya, 

yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Dengan 

demikian, menurut Satori (2004 : 4-5), dapat ditegaskan bahwa sasaran supervisi 

akademik adalah :

a. (Terutama untuk) memberdayakan akuntabilitas profesional guru yang 
direfleksikan dalam kemampuan-kemampuan :
a. Merencanakan kegiatan pembelajaran (PBM).
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran (PBM).
c. Menilai proses dan hasil pembelajaran.
d. Memanfaatkan hasil penilaian bagi peningkatan layanan 

pembelajaran.
e. Memberikan umpan balik secara tepat, teratur, dan terus-menerus 

kepada peserta didik.
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f. Melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.
g. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan.
h. Mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media 

pembelajaran.
i. Memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia.
j. Mengembangkan interaksi pembelajaran (strategi, metode, dan teknik) 

yang tepat.
k. Melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran.

b. Menjadikan kepala sekolah dan guru sebagai learning professionals. Yaitu 
para profesional yang menciptakan budaya belajar dan mereka mau belajar 
terus menyempurnakan pekerjaannya. Budaya ini memungkinkan 
terjadinya peluang inovasi dari bawah (bottom-up innovation) dalam 
proses pembelajaran. Dalam kepentingan ini kepala sekolah menduduki 
posisi kunci.

Tipe supervisi, termasuk dalam supervisi akademik terkait dengan tipe 

kepemimpinan supervisor. Burton dan Brueckner dalam Purwanto (2002 : 79-83) 

dan Arikunto (2004 : 14-19) mengemukakan bahwa berdasarkan tipe 

kepemimpinan, ada lima tipe supervisi yang dilakukan supervisor, yaitu :

a) Tipe inspeksi. Dalam tipe ini kepala sekolah sebagai supervisor 

mengawasi secara ketat bagaimana bawahan melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas-tugas yang telah diinstruksikannya, tanpa banyak 

bermusyawarah. Pengawasan yang mengarah pada penentuan kondite 

ketaatan bawahan pada atasan ini cenderung mencari kesalahan dan bukan 

berusaha untuk memberikan bantuan atau bimbingan kepada guru dalam 

memperbaiki kinerjanya. Supervisi tipe inspeksi dijalankan oleh kepala 

sekolah yang otokratis.

b) Tipe laisses faire. Berlawanan dengan tipe inspeksi, kepala sekolah yang 

memilih tipe laisses faire justru hampir tidak melakukan pengawasan, 

karena membiarkan bawahannya untuk bekerja sekehendaknya tanpa 

melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Bagi guru 
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tipe ini baik karena mereka mempunyai kebebasan berinisiatif dan 

berkreasi, namun karena mereka memiliki kemampuan individual yang 

berbeda maka akibatnya bisa seperti dalam dunia ekonomi. Yang berani 

menanggung resiko dan kreatif akan maju sendiri sekehendaknya, 

sehingga persaingan dan perselisihan akibat salah paham tak bisa 

dihindarkan. Sebaliknya pegawai yang pasif akan merasa terpinggirkan 

dan malas. 

c) Tipe coercive. Tipe ini tidak jauh berbeda dengan tipe inspeksi. Bersifat 

memaksa atau otoriter. Supervisor menuntut agar yang disupervisi 

menurut pada apa yang menurutnya baik tanpa memperhatikan 

kemampuan mereka, bahkan tidak memberi kesempatan bertanya mengapa 

demikian. Untuk tipe guru yang selalu ragu-ragu akan apa yang harus 

dilakukannya, misalnya guru baru, sepanjang petunjuknya benar-benar 

baik, tipe ini masih baik.

d) Tipe training and guidance. Sesuai dengan namanya, supervisi yang 

dilakukan kepala sekolah dalam tipe ini berupaya memberikan bimbingan 

dan latihan kepada yang disupervisi. Tipe ini lebih baik karena 

berlandaskan pada pandangan bahwa pendidikan itu merupakan proses 

pertumbuhan, perkembangan serta peningkatan, maka supervisi 

mendorong terjadinya pertumbuhan tersebut dengan memberikan 

bimbingan dan latihan. 

e) Tipe demokratis. Dalam tipe ini supervisi dilakukan secara kolaboratif, ada 

kerjasama dari semua pihak yang berkepentingan dalam organisasai 

sekolah. Tanggung jawab tidak sepenuhnya dibebankan pada kepala 
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sekolah, melainkan didistribusikan atau didelegasikan kepada para anggota 

atau warga sekolah sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-

masing.

Menutup bahasan tipe supervisi, Arikunto (2004 : 19) menyimpulkan bahwa 

”Dari berbagai tipe supervisi yang dibicarakan tersebut, masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Tipe manapun yang akan dipilih untuk diterapkan 

sebetulnya kurang begitu dimasalahkan”. Supervisi harus mengikuti prinsip-

prinsip supervisi.

Prinsip-prinsip supervisi akademik menurut Arikunto (2004 : 19-20) adalah:

1. Supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan 
kepada guru dan staf sekolah lain untuk mengatasi masalah dan mengatasi 
kesulitan, bukan mencari kesalahan.

2. Pemberian bantuan dan bimbingan dalam supervisi dilakukan secara 
langsung, sehingga yang bersangkutan merasakan dan mengatasinya 
sendiri, tetap percaya diri dan termotivasi.

3. Saran disampaikan sesegera mungkin agar kejadian dan umpan balik 
masih berkaitan.

4. Kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala, bukan menurut 
minat dan kesempatan supervisor.\

5. Supervisi dilangsungkan dalam hubungan yang baik dan suasana 
kemitraan yang akrab.

6. Supervisor mencatat apa yang dilakukan dan ditemukannya untuk dibahas 
dalam forum yang tepat.

Moh. Rifai (Purwanto, 2002 : 117-118), menambahkan prinsip supervisi 

akademik yaitu :

1. Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif.
2. Supervisi hendaknya didasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya.
3. Kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana dan informal.
4. Supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang 

disupervisi.
5. Dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional, 

bukan didasarkan atas hubungan pribadi.
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6. Supervisi hendaknya didasarkan atas kemampuan, kesanggupan, kondisi 
dan sikap pihak yang disupervisi. 

7. Supervisi tidak dilaksanakan bersifat memaksa (otoriter).
8. Supervisi tidak didasarkan atas dasar kekuasan pangkat dan jabatan. 
9. Supervisi bukanlah inspeksi yang mencari-cari kesalahan.
10. Supervisi hendaknya dilakukan dengan sabar karena memerlukan proses 

yang kadang-kadang tidak sederhana dan lama.
11. Supervisi hendaknya bersifat preventif, korektif, dan kooperatif.

Supervisi pendidikan merupakan aktivitas yang berfokus pada upaya memperbaiki 

kondisi-kondisi yang mempengaruhi peningkatan kinerja mengajar guru, dan 

kinerja belajar siswa dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil 

pembelajaran. Intensifikasi supervisi pendidikan mengerucut pada supervisi 

akademik yang berfokus pada pemberian bantuan atau pelayanan kepada guru-

guru agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lebih baik dan 

mampu meningkatkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, maka 

secara teoritis pelaku supervisi akademik bisa oleh siapa saja. Arikunto misalnya 

mengemukakan bahwa jika dicari-cari secermatnya, setiap unsur yang ada di tiap 

sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan, sedikit banyak berkaitan dengan 

pembelajaran. Dengan demikian, pelakunya bisa pengawas, kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum atau akademik, wali kelas, petugas bimbingan 

dan konseling, pustakawan dan lain-lain. Arikunto (2004 : 752) mengemukakan, 

”Bahkan kalau dilihat dari teori pembelajaran, justru guru itulah yang paling tepat 

distatuskan sebagai pelaku utama supervisi karena berada di ujung tombak, yang 

langsung berhubungan dengan siswa yang menjadi subjek garapan supervisi”.
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Namun demikian, pelaku utamanya adalah pengawas dan kepala sekolah, karena 

yang lainnya difungsikan untuk memperkaya data yang diperlukan oleh keduanya. 

Mengenai supervisi akademik yang menjadi tugas dua tenaga kependidikan ini, 

Arikunto (2004 : 7) memandang bahwa, “supervisi akademik lebih baik dilakukan 

oleh kepala sekolah daripada oleh pengawas sekolah mengingat. . . . kepala 

sekolah yang lebih dekat dengan sekolah bahkan justru melekat pada kehidupan 

sekolah . . . , sedang pengawas yang relatif lebih jarang datang ke sekolah karena 

jumlah sekolah yang menjadi pembinaannya cukup banyak, . .”.

Kepala sekolah, dalam menjalankan tugasnya di sekolah bukan hanya sebagai 

supervisor semata, lebih dari itu ia adalah administrator atau manajer. Oleh 

karena itu, ia tidak hanya harus menjalankan fungsi pengawasan (controlling), 

tetapi juga harus menjalankan fungsi-fungsi administrasi atau manajemen lain 

seperti fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penggerakkan (actuating), pengkoordinasian (coordinating), dan pengarahan 

(directing), yang diaplikasikan ke dalam kegiatan manajerial pendidikan di 

sekolah. 

Saat menjalankan fungsi pengawasan (controlling) yang diaplikasikan dalam 

pendidikan menjadi supervisi pendidikan, kepala sekolah bertindak sebagai 

supervisor, mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh staf. Salah satu bagian 

pokok dalam supervisi tersebut adalah mensupervisi guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang tak lepas dari atribut administrator atau manajer. 

Sebagai bagian dari fungsi manajerial kepala sekolah, praktek supervisi akademik 

terkait dengan perilaku manajerial kepala sekolah. Pelaksanaan supervisi 
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akademik oleh supervisor yang merangkap manajer akan lebih baik daripada oleh 

hanya supervisor, karena dalam mensupervisi guru memungkinkan dapat 

melaksanakan peran-peran manajerial tersebut lebih komprehensif bagi 

kelancaran dan peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah 

secara keseluruhan.

Dimensi kompetensi supervisi akademik kepala sekolah mencakup:

1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru.

2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.

3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru (BSNP, 2007 b).

Pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah merupakan aktualisasi dari 

ketiga cakupan (sub) dimensi kompetensi supervisi akademik tersebut. Jadi (sub) 

dimensinya pun sama. Perencanaan program supervisi akademik meliputi tahap 

penyusunan program supervisi (program tahunan dan program semesteran) dan 

tahap persiapan, seperti mempersiapkan format/ instrumen supervisi,

mempersiapkan materi pembinaan/ supervisi, mempersiapkan buku catatan, dan 

mempersiapkan data supervisi/ pembinaan sebelumnya.

Berdasarkan kajian teori diatas maka yang dimaksudkan dengan supervisi 

akademik pada penelitian ini adalah pembinaan guru yang dilaksanakan oleh 

kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran. 

Indikatornya terdiri dari: (1) program supervisi akademik dengan sub indikator
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kemitraan, kontinuitas dan kreatifitas supervisi; (2) pendekatan dan teknik 

supervisi yang tepat dengan sub indikator sifat preventif, korektif dan kooperatif 

dalam supervisi; (3) tindak lanjut hasil supervisi akademik terhadap guru dengan 

sub indikator pemberian saran/ umpan balik dan tindak lanjut permasalahan.

2.3 Guru Sebagai Profesi

Kemauan untuk  memperbaiki mutu pendidikan menuntut guru dijadikan "tenaga 

profesional" (Pasal 39 ayat 2, UU No. 20 tahun 2003), berarti guru secara aktif 

dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pendidikan baik dalam tingkat lokal, 

regional, bahkan pada tingkat nasional. Tingkat pengetahuan, keterampilan 

profesional, status sosial, dan kesejahteraannya harus ditingkatkan secara 

terencana dan progresif.

Guru memainkan peranan penting bagi jalannya proses pendidikan yang bermutu. 

Seorang guru haruslah memiliki kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan 

tugasnya, termasuk mengajar bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. 

Siapa saja yang menyandang profesi sebagai tenaga pendidikan harus secara 

kontinyu meningkatkan profesionalismenya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa “Guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah”. 

Guru sebagai figur sentral dalam pendidikan, haruslah dapat diteladani akhlaknya 

disamping kemampuan keilmuan dan akademisnya. Selain itu, guru haruslah 



44

mempunyai tanggung jawab dan keagamaan untuk mendidik anak didiknya 

menjadi orang yang berilmu dan berakhlak. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional, guru dipandang hanya menjadi bagian 

yang kecil dari istilah “pendidik”. Dinyatakan dalam pasal 39 (2) tentang 

pengertian pendidik adalah sebagai berikut:

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik perguruan tinggi.” 

Sejalan dengan hal tersebut dalam ketentuan umum butir 5 dinyatakan tentang 

pengertian pendidik sebagai berikut :“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, dan sebagainya yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”

(Muklisin, 2008; 32).

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian guru menjadi lebih sempit karena 

hanya menjadi  bagian dari pendidik. Dalam pandangan yang berbeda, guru 

seharusnya memiliki peran tidak saja sebagai pendidik, tetapi juga sebagai 

pengajar dan sekaligus pelatih. Guru sebagai profesi secara khusus tertuang 

didalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 39 ayat 

(1) dan (2) sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (1) :
Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menjunjung 
proses pendidikan pada satuan pendidikan.
Pasal 39 ayat (2) :
Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan.
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Guru merupakan suatu predikat yang disandang orang dalam melaksanakan 

pekerjaannya yakni mengajar.”  Dengan demikian guru adalah suatu profesi, ada 

kaitannya dengan individu sebagai sasaran didik yaitu untuk mempengaruhi sikap 

dan tingkah laku anak didik, oleh karena itu guru adalah suatu profesi yang 

dikenakan pada orang yang memberikan keuntungan serta keterampilan di setiap 

lembaga pendidikan yang ada.

Berdasarkan pengertian teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa guru adalah 

orang yang memiliki tanggung jawab yang mengandung pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan profesional yang terkait dengan upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual, 

emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya.  Guru yang menjadikan 

profesinya untuk menyampaikan kepada siswa sehingga diharapkan mencapai 

tujuan yang diharapkan.

Sedangkan untuk menyandang jabatan sebagai seorang guru, menurut National 

Education Association (NEA) dalam Syaefudin (2009: 16) tidak sembarang, tetapi 

harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual.
2. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu khusus.
3. Jabatan yang memerlukan persiapan profsional yang lama.
4. Jabatan yang memerlukan latihan yang berkesinambungan.
5. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang 

permanen.
6. Jabatan yang menentukan baku sendiri.
7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan diatas keuntungan pribadi.
8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional.

Hal ini mau tidak mau menuntut guru agar selalu memperhatikan sikap, tingkah 

laku dan perbuatan anak didiknya, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi di luar 
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sekolah sekalipun.. Stinnett dan Huggett dalam Syaefudin (2009: 17)

menambahkan bahwa “mengajar sering kali disebut sebagai ibu dari segala 

profesi”. Kompetensi guru tersebut meliputi : (a) menguasai bahan ajar; (b) 

menguasai landasan-landasan kependidikan; (c) mampu mengelola program 

belajar mengajar; (d) mampu mengelola kelas; (e) mampu menggunakan 

media/sumber belajar; (f) mampu menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan 

pengajaran; (g) mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan; (h) mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah. 

Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna 

keperluan pengejaran.Jabatan guru sebagai seatu profesi masih sering 

dipertanyakan, setidaknya masih ada yang beranggapan bahwa guru bukanlah 

suatu proofesi. guru sebagai suatu profesi di Indonesia baru dalam taraf sedang 

tumbuh (Emerging Profession) yang tingkat kematangannya belum sampai pada 

yang telah dicapai oleh profesi-profesi lainnya, sehingga guru dikatakan sebagai 

profesi yang setengah-setengah atau semi professional. 

Pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi 

memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya 

dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya 

dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu.

Jika menghendaki adanya guru yang profesional maka setidaknya “ada 4 

kompetensi dasar yang harus dimiliki yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, 

profesional, dan social” (Pasal 28 (3),  PP No. 19 tahun 2005).  Komptensi ini

merupakan satu kesatuan utuh  yang menggambarkan keprofesionalan seorang 



47

guru.  Kompetensi pedagogik adalah kemampaun mengelola pembelajaran peserta 

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.  Sedangkan kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berahklak mulia.  Sementara 

kompetensi profesioanal diartikan sebagai kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing 

peserta didik memnuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam  standar 

nasional pendidikan.  Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar.

Bahkan sekarang dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 39 ayat 2 dunyatakan bahwa : Pendidik 

merupakan profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.  Selanjutnya pada ayat 3 dikatakan 

bahwa : Pendidik yang mengajar pada suatu pendidikan dasar dan menengah 

disebut guru dan pendidik yang mengajar pada suatu pendidikan tinggi disebut 

dosen.
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Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa guru adalah suatu profesi, dimana 

profesionalisme guru masih perlu ditingkatkan terus menerus. Pengembangan 

profesionalisme guru diakui sebagai hal yang fundamental guna meningkatkan 

mutu pendidikan.  Perkembangan profsional adalah proses dimana guru dan 

Kepala Sekolah belajar, meningkatkan dan menggunakan pengetahuan, 

ketrampilan dan nilai secara tepat. Syaefudin (2009: 19) menyatakan bahwa, “

persiapan profesional yang cukup lama sangat diperlukan untuk mendidik guru 

yang berwenang”. Konsep ini menjelaskan keharusan memenuhi kurikulum 

perguruan tinggi yang mencetak para calon guru yang terdiri dari pendidikan 

umum, profesional dan khusus sekurang-kurang empat tahun.

Profesi guru memiliki tugas melayani masyarakat dalam bidang pendidikan.

Tuntutan profesi ini adalah memberikan layanan yang optimal dalam bidang 

pendidikan kepada ,masyarakat.  Secara khusus guru dituntut untuk memberikan 

layanan profesional kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai. 

Untuk mencapai tujuan itu diperlukan guru-guru yang profesional. Usman (2002 : 

15) menyatakan guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan 

keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas 

dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

2.3.1 Peranan Guru

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 

pendidikan. Guru yang profesional diharapkan menghasilkan lulusan yang 

berkualitas. Profesionalisme guru sebagai ujung tombak di dalam implementasi 

kurikulum di kelas yang perlu mendapat perhatian
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Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. 

Guru mempunyai tanggung jawab uuntuk melihat segala sesuatu yang terjadi 

dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi 

pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar 

sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan 

siswa. Secara lebih terperinci Slameto (2002) mengemukakan tugas guru berpusat 

pada: 

a. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motifasi pencapaian 

tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

b. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang 

memadai. 

c. Membantu perkembangan aspek – aspek pribadi seperti sikap, nilai-

nilai, dan penyusuaian diri, demikianlah dalam proses belajar mengajar 

guru tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi 

lebih dari itu ia bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan 

kepribadian siswa ia harus mampu menciptakan proses belajar yang 

sedemikian rupa sehingga dapat merangsang siswa muntuk belajar 

aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan 

tujuan. 

Begitu pentingnya peranan guru dalam keberhasilan peserta didik maka 

hendaknya guru mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada dan 

meningkatkan kompetensinya sebab guru pada saat ini bukan saja sebagai 

pengajar tetapi juga sebagai pengelola proses belajar mengajar. Sebagai orang 
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yang mengelola proses belajar mengajar tentunya harus mampu meningkatkan 

kemampuan dalam membuat perencanaan pelajaran, pelaksanaan dan pengelolaan 

pengajaran yang efektif, penilaian hasil belajar yang objektif, sekaligus 

memberikan motivasi pada peserta didik dan juga membimbing peserta didik 

terutama ketika peserta didik sedang mengalami kesulitan belajar.

Selain peran sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai pembimbing artinya 

memberikan bantuan kepada setiap individu untuk mencapai pemahaman dan 

pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuan diri secara 

maksimal terhadap sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Oemar Hamalik

(2002; 21) yang mengatakan bahwa “bimbingan adalah proses pemberian bantuan 

terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang 

dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal terhadap sekolah, 

keluarga serta masyarakat”.

Peran guru sebagai pengajar dan sebagai pembimbing memiliki keterkaitan yang 

sangat erat dan keduanya dilaksanakan secara berkesinambungan dan sekaligus 

berinterpenetrasi dan merupakan keterpaduan antara keduanya.

2.3.2. Tugas Guru

Guru adalah figur pemimpin, guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk 

jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan 

membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, 

nusa dan bangsa.  Menurut Djamarah (2000: 36) “Guru bertugas mempersiapkan 

manusia susila yang cakap dan diharapkan dapat membangun dirinya dan 

membangun bangsa dan negara.”
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Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. 

Guru mempunyai tanggung jawab uuntuk melihat segala sesuatu yang terjadi 

dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi 

pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar 

sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan 

siswa. Secara lebih terperinci tugas guru berpusat pada: 

a) Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motifasi pencapaian 
tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

b) Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang 
memadai. 

c) Membantu perkembangan aspek – aspek pribadi seperti sikap, nilai-
nilai, dan penyusuaian diri, demikianlah dalam proses belajar mengajar 
guru tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi 
lebih dari itu ia bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan 
kepribadian siswa ia harus mampu menciptakan proses belajar yang 
sedemikian rupa sehingga dapat merangsang siswa muntuk belajar 
aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan 
tujuan. (Slameto, 2002:13) 

Bila dipahami maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah tetapi juga 

sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat, bahkan bila dirinci lebih jauh 

tugas guru tidak hanya yang disebutkan. Menurut Syaefudin (2009: 36) bahwa 

guru dalam mendidik anak harus menguasai:

1. Bidang disiplin ilmu yang diajarkannya
2. Cara mengajarkan dan mengadministrasikannya
3. Memiliki wawasan dan pemahaman tentang  seluk beluk 

kependidikan, dengan mempelajari: filsafat pendidikan, sejarah 
pendidikan, sosiologi pendidikan, dan psikologi pendidikan
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Sedangkan didalam pasal 20 Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, 

guru berkewajiban :

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang 
bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 
kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni.

3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan 
jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar 
belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam 
pembelajaran.

4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode 
etik guru serta nilai-nilai agama dan etika

5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan 

Dalam Undang-undang tersebut menunjukan bahwa kewajiban guru pada 

dasarnya merupakan kegiatan yang harus dilakukan guru dalam menjalankan 

peran dan tugasnya di sekolah, dimana aspek pembelajaran merupakan hal yang 

utama yang harus dilaksanakan oleh guru, disamping pengembangan profesional 

sebagai pendidik guna meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas 

sebagai pendidik serta sebagai fihak yang cukup dominan dalam proses 

pembelajaran.

2.3.3 Karakteristik Profesional Guru

Guru mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar.  Adapun 

peranan guru menurut Djamarah (2000 : 48) adalah  sebagai berikut:

1. Kolektor
Guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan  nilai yang buruk.

       2. Inspirator
Guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara belajar 
yang baik.

       3. Informator
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Guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran yang telah diprogramkan 
dalam kurikulum.

       4. Organisator
Guru harus memiliki kegiatan pengelolaan, kegiatan akademik, menyusun 
tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik dan sebagainya.

       5. Motivator
Guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif 
belajar.

       6. Inisiator
Guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan 
dan pengajaran.

       7. Fasilitator
Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan dapat 
memberikan kemudahan kegiatan belajar anak didik.

       8. Pembimbing
Dalam hal ini kehadiran guru disekolah adalah untuk membimbing anak 
didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap.

       9. Demonstrator 
Guru disini dijadikan sebagai alat peraga, yaitu apabila ada bahan yang 
sukar dipahami anak didik hendaknya guru harus berusaha membantunya, 
dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara dikdatis, sehingga 
apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak didik.

    10. Pengelola kelas 
Guru hendaknya harus dapat mengelola kelas dengan baik dan mengelola 
program belajar.

    11. Mediator 
Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 
tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media 
non material maupun materiil.

     12. Supervisor 
Guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki,dan menilai secara kritis   
terhadap proses pengajaran.

     13. Evaluator
           Guru dituntut menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan   

memberikan  penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. 

Sedangkan menurut Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jendral 

Pengkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2004), bahwa berdasarkan 

pada prinsip-prinsip peningkatan kualitas profesional guru, maka dapat disebutkan 

karakteristik profesional guru  sebagai berikut :

1.   Guru adalah orang yang memiliki keahlian (expertise) yakni  :
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a. Menguasai pembelajaran materi pembelajaran di sekolah 

b. Menguasai konsep keilmuan yang relevan dengan materi pembelajaran 

di sekolah

c. Mengusai strategi pembelajaran  di sekolah

d. Kontributif (mampu berperan) terhadap tercapainya tujuan pembelajaran 

dan tujuan pendidikan nasional

2.  Guru adalah orang yang memiliki sifat kolegialisme (kesejawatan), yakni guru 

yang:

a. Mampu membagi ide (gagasan) baik untuk pengembangan maupun untuk  

kepentingan praktek

b. Berbagi pengalaman baik yang diperoleh dari pembelajaran di sekolah

maupun dari pengalaman mengikuti berbagai kegiatan diluar sekolah.

c. Bekerjasama dalam pengembangan ilmunya dan peningkatan proses 

belajar mengajar.

d. Bersifat energi, yakni guru yang mampu membangun kekuatan 

pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan, sumber daya manusia dan 

masyarakat.

e. Dapat membangun prakarsa dalam berbagai kegiatan di sekolah.

3. Guru adalah orang yang cepat menjadi model warga negara yang baik dan 

cerdas, yakni guru yang:

a. Memiliki kepekaan sosial, memiliki kepedulian terhadap lingkungan

b. Menjadi tanggung jawab sebagai warga negara 

c. Menjadi teladan bagi keluarga, sekolah dan masyarakat

d. Bersedia membimbing siswa dari belakang 
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e. Menghormati negara dan berbagai lambang kenegaraan Republik 

Indonesia

f. Bersikap demokratis dan menghargai kesejahteraan 

4. Guru  adalah mereka yang menjunjung tinggi kode etik, guru  yang:

a. Menaati seluruh peraturan yang berlaku baik tertulis maupun yang tidak

tertulis

b. Bersifat taat azas, mematuhi aturan yang berbuat sesuai dengan ketentuan 

Yang disepakati dalam setiap situasi/ keadaan.

c. Dapat menjadi contoh sebagai warga negara bertanggung jawab.

d. Memiliki kesetia kawanan (solidaritas) sebagai guru.

Menjadi tenaga profesional seperti ditegaskan UU No. 20 tahun 2003  adalah 

“dassollen-nya  seorang guru”. Tampaknya perlu ada komitmen lebih tegas untuk 

menjadikan pekerjaan guru sebagai profesi, sama seperti seorang dokter atau 

pengacara, yang memandang pekerjaannya pertama-tama sebagai pelayanan  

luhur terhadap sesama manusia. Sebuah pekerjaan disebut sebagai profesi jika 

pekerjaan itu membutuhkan pendidikan dan pelatihan  khusus, mempraktikkan 

profesinya secara bebas namun dalam koridor hukum yang berlaku, mempunyai 

kode etik, tergabung dalam serikat pekerja, memiliki kondisi kerja yang pantas, 

dan berprestise.

Jika menghendaki adanya guru yang profesional maka setidaknya ada 4 

kompetensi dasar yang harus dimiliki yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, 

profesional, dan sosial (Pasal 28 (3),  PP No. 19 tahun 2005).  Komptensi ini 

merupakan satu kesatuan utuh  yang menggambarkan keprofesionalan seorang 
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guru.  Kompetensi pedagogik adalah kemampaun mengelola pembelajaran peserta 

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.  Sedangkan kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berahklak mulia.  Sementara 

kompetensi profesional diartikan sebagai kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing 

peserta didik memnuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam  standar 

nasional pendidikan.  Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalitas guru adalah 

pelaksanaan tugas/ kewajiban utama bagi seorang guru untuk mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Indikator profesionalitas guru meliputi: (1) perencanaan 

pembelajaran dengan sub indikator kemampuan merencanakan program/ 

penyusunan perangkat pembelajaran, penguasaan bahan ajar; (2) pelaksanaan 

proses pembelajaran dengan sub indikator kemampuan mengelola kelas, 

kemampuan penggunaan media/strategi/metode belajar, dan memelihara moralitas 

dan sikap persatuan dan kesatuan; (3) penilaian hasil pembelajaran dengan sub 
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indikator objektifitas, pelayanan bimbingan siswa yang berkebutuhan khusus dan 

pemberian umpan balik (feed back). 

2.4. Penelitian Yang Relevan

Studi atau hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

1. Penelitian Tim Peneliti LPMP Provinsi Lampung (2006) yang 

menyatakan bahwa bahwa mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten 

Lampung Barat tergolong baik, mutu pelaksanaan pendidikan pada 

tingkat SMP di kabupaten Lampung Barat tergolong baik/tinggi, dan 

mutu pelaksanaan pendidikan pada tingkat SMA di kabupaten Lampung 

Barat tergolong baik/tinggi. kondisi seperti ini perlu dipertahankan, 

bahkan jika memungkinkan agar ditingkatkan lagi.

2. Tesis Adeham (2012) dengan hasil bahwa ada pengaruh yang kuat antara 

Pembinaan Profesionalitas Guru Melalui Pelatihan dan Prestasi Kerja 

Guru Geografi, Ekonomi, dan Sejarah Terhadap Peningkatan Mutu 

Pendidikan di SMA Negeri Se-Kota Bandar Lampung.

2.5. Kerangka Pikir

Supervisi akademik merupakan  kiat sekolah dalam rangka membina guru dalam 

peningkatan mutu proses pembelajaran. Sasaran supervisi akademik adalah guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran,yang terdiri dari materi pokok dalam 

proses pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, pemilihan 

strategi/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi 

dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian 
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tindakan kelas. Dengan supervisi akademik oleh kepala sekolah maka 

profesionalisme guru dapat ditingkatkan 

Guru memainkan peranan penting bagi jalannya proses pendidikan yang bermutu. 

Seorang guru haruslah memiliki kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan 

tugasnya, termasuk mengajar bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. 

Berdasarkan kajian teori diatas, maka yang dimaksud dengan profesionalitas guru 

adalah kemampaun mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki. Upaya meningkatkan profesionalitas guru maka 

kepala sekolah harus secara intens melaksanakan supervisi akademik dengan baik. 

Dengan dilaksanakannya supervisi akademik oleh kepala sekolah secara 

berkesinambungan maka proses pembelajaran dapat terawasi dengan baik.

Mutu layanan pendidikan adalah proses pengambilan keputusan, proses 

pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, 

dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar 

mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-

proses lainnya. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan 

penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, 

peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi 

pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu mendorong 

motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta 
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didik. Hal ini tetntu saja menuntut profesionalitas guru, dimana guru adalah ujung 

tombak terlaksananya pendidikan itu sendiri.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dapat dijabarkan pada bagan di bawah ini :

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pikir

2.6. Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

a. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara supervisi akademik 

kepala sekolah (X1) terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan (Y) 

di Madrasah Tsanawiyah se-kecamatan Labuhan Maringgai Lampung 

Timur.

b. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara profesionalitas guru

(X2) terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan (Y) di Madrasah 

Tsanawiyah se-kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.

c. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara supervisi akademik 

kepala sekolah (X1) dan profesionalitas guru (X2) terhadap mutu layanan 

pendidikan (Y) di Madrasah Tsanawiyah se-kecamatan Labuhan 

Maringgai Lampung Timur.

Supervisi Akademik
(X1)

Mutu Layanan 
Pendidikan (Y)

Profesionalitas Guru
(X2):

rx1

rx2
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