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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan perihal yang sangat penting dalam 

kehidupanmanusia. Maju tidaknya suatu bangsa tergantung kualitas 

pendidikan.Khairiah menyebutkan negara maju dipengaruhi pendidikan 

majuSalah satu cita cita nasional yang harus  di perjuangkan oleh bangsa 

Indonesia adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 

pendidikan nasional.1 

Definisi pendidikan di dalam Undang-undang No. 20 Tahun2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian pendidikanadalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajardan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mampu untukmengembangkan potensi 

dirinya sebagai siswa yang memiliki kekuatanspiritual, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak yangmulia, serta keterampilan yang 

diperlukan bagi dirinya, masyarakat,bangsa dan negara.2 

Menurut GBHN memberikan batasan tentang pendidikan nasional 

sebagai berikut: pendidian nasional yang berasl  pada kebudayaan bangsa 

Indonesia dan berdasarkan pancasila serta Undang Undang dasar 1945 

diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, 

mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman 

                                                           
1Khairiah, Kesempatan Mendapatkan Pendidikan: Dalam Kajian TingkatPendidikan dan 

Pendapatan Keluarga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 159. 
2Undang undang sistem Nasional tahun 2003.  



 

 

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,berkualitas, dan 

mandiri sehinga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya 

serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung 

jawab atas pembangunan bangsa.3 

Peranan guru sebagai pengajar lebih berorientasi pada fungsi 

pemimpin belajar, karena itu guru harus merencanakan, melakukan, 

mengorganisasi dan pengawasan  prose pembelajaran belajar siswa Sudjana. 

hal tersebut melihatkan bahwa guru harus dapat memilih dan menetapkan 

strategi belajar mengaja yang tepat dan sesuai dengan kemampuan dan 

karakteristik siswa,lingkungan belajar serta kondisi pada saat proses belajar-

mengajar tersebut berlangsung. Bantuan dan bimbingan guru kepada siswa 

baik secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan 

belajar merupakan bagian terpenting dari kegiatan guru. Hal ini sesuai 

dengan pendapat William Burton yang dikutip Sudjana bahwa ”mengajar 

pada hakekatnya adalah membimbing kegiatan siswa belajar (teaching is the 

guidance of learningactivities)”. Karena itu guru yang baik adalah yang 

mampu mendidik dan mengajar untuk mencapai suatu keberhasilan yang 

tinggi bagi murid-muridnya. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, dapat 

ditempuh dengan cara meningkatkan manajemennya, melakukan supervisi, 

meningkatkanprofesionalisme personalianya, memberdayakan lingkungan 

atau masyarakatnya, dan memperhatikan sistem informasi.  

                                                           
3 Umar Tirtarahardja, Pengantar Pendidikan  (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2010), 

hal.36. 



 

 

Guru dalam melaukan  tugas kesehariannya merupakan  sebagai 

pemain tunggal. Dengan komitmen dan jiwa keprofesionalan yang tinggi 

dapat membimbing dan menuntun guru untuk bekerja secara profesional 

yang sesuai dengan aturan. Namun, di Indonesia sangat sulit untuk terlalu 

membebaskan guru dalam membelajarkan peserta didik . Guru tersebut 

perlu disupervisi oleh kepala sekolah agar dapat meningkatkan 

profesionalisme dan kinerja mereka dalam membelajarkan peserta didik di 

kelas. Melalui supervisi tersebut. 

Profesionalisme guru dalam sebuah  pendidikan mempunyai  peran 

yang sangat penting  dalam membimbing peserta didik ke arah kedewasaan 

dan kematangan menuju kemandirian. Guru bukan hanya berperan sebagai 

pengajar dan menyampaikan materi pelajaran sebagai pertanggungjawaban 

pembelajaran, melainkan guru harus bertindak sebagai pendidik. Seperti 

halnya yang dikemukakan oleh Sagala bahwa dalam melaksanakan tugasnya 

seorang guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan memiliki kemampuan 

teknik edukatif, tetapi harus memiliki juga kepribadian dan integritas 

pribadi yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi peserta 

didik, keluarga, maupun di masyarakat. 

Dalam prosesnya guru harus mampu memaksimalkan kemampuannya 

serta terkadang  dalam melakukan kesalahan dalam mengajar, hal ini banyak 



 

 

dialami oleh  seorang guru  dalam berbagai hal yang tanpa mereka sadari. 

oleh karena itu guru memerlukan layanan supervisi terhadap  pengawasan.4 

Guru dalam menjalankan perananya sebagai pembimbing, pendidik, 

dan pelatih bagi para peserta didik dituntut untuk memahami berbagai aspek 

perilaku dirinya sendiri maupun perilaku orang orang yang terkaid dengan 

tugasnya, terutama perilaku peserta didik. dengan demikian ia dapat 

menjalankn tugasnya dan peranannya secara efektif, dan efisien serta dapat 

memberikan konstribusi nyata terhadap anak didiknyadalam  pencapaian 

tujuan pendidikan.Untuk mewujudkan guru yang memiliki kompetensi yang 

baik, pemerintah sejak tahun 2007 mengadakan program sertifikasi bagi 

semua guru, baik guru yang berstatus pegawai negeri sipil maupun guru 

yang berstatus non-pegawai negeri sipil (swasta). Selanjutnya  pelaksanaan 

sertifikasi guru ini merupakan komitmen pemerintah sebagai implementasi 

amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, yakni mewujudkan guru 

yang berkualitas dan profesional. Profesonalisme guru merupakan  satu 

pekerjaan atau jabatan untuk menuntut keahlian tertentu. Dengan kata lain 

profesional yaitu pekerjaan yang bersifat professional yaitu pekerjaan yang 

dapat dilkukan oleh mereka yang dipersiapkan untuk pekerjaan tersebut 

yang mempunyai keahlian dibidang nya .5 

  Peningkatan profesionalitas guru sudah sewajarnya dilakukan, tidak 

hanya oleh pemerintah, tapi dari diri guru itu sendiri juga harus punya 

                                                           
4Putri Salma, Pelaksanaan Supervisi Klinis dalam meningkatkan kopentensi Profesional 

Guru di MAN BEUREUNUEN, Skipsi Sarjana (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014), hal. 1 
5Iskandar Agung, Mengembangkan profesionalisme Guru, (Jakarta: Bee Media 

Pustaka,2014), hal. 57. 



 

 

kemauan keras untuk bisa lebih profesional sehingga tujuan pendidikan 

nasional dapat tercapai.6 Seperti yang tercantum dalam Undang-undang 

Guru dan Dosen Yamin dijelaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan 

formal, serta pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk 

pendidikan anak usia dini. 

 Menurut Mulyasa, profesionalitas guru di Indonesia masih sangat 

rendah, hal tersebut disebabkan karena belum adanya perubahan pola 

mengajar dari sistem konvensional ke sistem kompetensi, beban kerja guru 

yang tinggi. Atas dasar itulah standar kompetensi dan sertifikasi guru 

dibentuk agar benar-benar terbentuk guru yang profesional dan mempunyai 

kompetensi yang sesuai dalam proses pembelajaran.  Selanjutnya Guru 

professional tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang ilmu, bahan ajar, 

metode pembelajaran, motivasi peserta didik, memiliki keteramplan yang  

tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan, tapi juga harus 

memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia dan 

masyarakat. Hakikat ini yang akan melandasi pola pikir dan budaya kerja 

guru, serta loyalitas terhadap profesi pendidikan.7 

Guru yang profesional harus memiliki empat kompetensi, empat 

kopetensi trsebut adalah  pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.   

                                                           
6
 Puspita Apriyanti, Hubungan Kompentensi  Pedagogik Guru Dengan  Hasil Belajar  

Siswa PadaMata  Pelajaran Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (IPS) DI SD NEGERI 60 KOTA 

BENGKULU, Skripsi Sarjna ( Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014), hal. 2. 
7 Roikhtul Janah, Peran Kepala Madrasah Sebagai supervisi dalam profesional guru 

madrasah, skripsi, MALANG: Universitas Negeri maulana ibrahimmalik malang 2013 halo 7. 



 

 

Demikian halnya dalam pembelajaran guru harus mampu 

mengembangkan budaya dan iklim organisasi pembelajaran yang bermakna, 

kreatif, bergairah dan dialogis, sehingga dapat menyenangkan bagi peserta 

didik maupun bagi guru itu sendiri. Secara sederhana pekerjaan yang besifat 

profesional itu adalah sebuah pekerjaan yang dikekerjaan itu hanya dapat 

dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan. Dengan perkataan lain 

tinggi rendahnya pengakuan pengakuan terhadap profesionalisme sangat 

bergantung pada keahlian dan tingkatangan pendidikan yang akan ditempu.  

Dalam buku yang berjudul, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru 

di kutip oleh E. Mulyasa menjelaskan bahwa untuk menjadi guru yang 

professional seorang guru dituntut memiliki lima hal yaitu menguasai 

komitmen peserta didik dan proses belajarnya,menguasai secara mendalam 

bahan mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkanya kepada 

peserta didik,bertanggungjawab memantau hasil belajar peserta didik 

dengan nmelakukan evaluasi terhadap peserta didikseyogyanya merupakan 

bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.8 

Salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah 

rendahnya  tingkat kualitas pendidikan yang baik. Hal ini dapat  dilhat dari 

produk hasil pendidikan itu sendiri ataupun dari proses yang sedang 

berjalan.9 

                                                           
8 E. Mulyasa, Stndar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja, 2007), hal. 

11. 
9 Iin  Indrianingsi, Implementasi  Supervisi Klinis Dalam Meningkatkan Guru Profesional, 

Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), ha. l. 2. 



 

 

 Guru merupakan unsur manusiawi yang sangat menentukan 

keberhasilan pendidikan terhadap anak muridnya. Guru merupakan unsur 

yang sangat dekat hubungannya dengan anak didik,dengan upaya 

pendidikan sehari hari yang dilakukan disekolah. Dari proses pendidikan 

khususnya dalam proses pembelajaran sebagan besar guru lebih cenderung 

melakukan materi pembelajaran itu menumpuk pada suatu aspek kognitif 

yang rendah yaitu mengingat, mengahafal, dan menumpuk informasi 

lainnya. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan kualifikasi profesional 

terhadap seorang guru yang perlu dilakukan kembali yaitu kemampuannya. 

Hal ini tidak terlepas dari bimbingan seorang supervisor. 

Dalam bukunya Profesi Kependidikan Sudarwan Danim danKhairil 

mengemukakan bahwa supervisi  yakni   bentuk  profesionaloleh supervisor 

kepada guru yang mengalami masalah dalam pembelajaranagar yang 

bersangkutan atau guru dapat mengatasi masalahnya denganmenempuh 

langkah yang sistematis, dimulai dari tahap perencanaan,pengamatan 

perilaku guru mengajar, analisis perilaku.10 

Menurut Ngalim Purwanto dalam bukunya Administrasi dan Supervisi 

Pendidikan, ia berpendapat bahwa “supervisi itu suatu proses bimbingan 

yang bertujuan untuk membantu pengembangan professional guru atau yang 

dikatakan dengan  calon guru, khususnya dalam penampilan 

belajar,berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan obyektif 

sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku mengajar tersebut  

                                                           
10 Ngalim Purwanto, Administras dan Supervisi pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), hal. 91. 



 

 

Jadi defenisi supervisi menurut penulis adalah suatu bentuk 

pembinaan atau pengawasan yang dilakukan atau di proses pengawasan 

yang dilakukan oleh  seorang supervisor kepada guru yang kurang 

memahami, kurang mampu,atau guru yang mempunyai masalah dalam 

melakukan proses pembelajaran, proses kinerja guru supervisi ini dilakukan 

bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas keterampilan guru 

dalam proses belajar mengajar,dalam hal ini seorang guru tidak menyadari 

dalam proses belajarnya maupun dalam pelaksanaan kinerjanya.11 

Dalam peranannya sebagai seorang pendidik, kepala sekolah harus 

mampu menanamkan, memajukan, dan meningkatkan nilai mental, moral, 

fisik dan artistik kepada para guru atau tenaga fungsional yang lainnya, 

tenaga administrasi (staf) dan kelompok para siswa atau peserta didik. 

Untuk menanamkan peranannya ini kepala sekolah harus menunjukkan 

sikap persuasif dan keteladanan. Sikap persuasif dan keteladanan inilah 

yang akan mewarnai kepemimpinan termasuk di dalamnya pembinaan yang 

dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru yang ada di sekolah tersebut.  

Kepala sekolah sebagai edukator, supervisor, motivator yang harus 

melaksanakan pembinaan kepada para karyawan, dan para guru di sekolah 

serta staf yang dipimpinnya karena faktor manusia merupakan faktor sentral 

yang menentukan seluruh gerak aktivitas suatu organisasi, walau secanggih 

apapun teknologi yang digunakan tetap faktor manusia yang 

menentukannya.  

                                                           
11Putri Salma, pelaksanaan supervisi klinis dalam meningkatkan kopetensi profesional guru  

di MAN BEUREUNEN, jurnal magister Aministrasi pendidikan , banda aceh universitas syiah 

bandah aceh 2017. 



 

 

Dalam fungsinya sebagai penggerak para guru, kepala sekolah harus 

mampu menggerakkan guru agar kinerjanya berjalan dengan baik yaitu 

dengan melakukan pengawasan, pembinaan  dengan melakukan pembinaan 

tersebut dapat menjadi meningkat karena guru merupakan ujung tombak 

untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan profesional.  

Membangun pendidikan yang berkualitas sangat erat hubungannya 

dengan membangun tingkat kualitas pembelajaran. Sementara itu, kualitas 

pembelajaran yang ada di sekolah sangat bergantung pada kualitas dari 

tenaga pendidik (guru).Agar tenaga pendidik (guru) dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik, maka diperlukan seorang pengawas (supervisor 

pendidikan) yang dapat mengarahkan dan membantu guru dalam mencapai 

tujuan pendidikan. Dalam prosesnya guru perlu memantapkan 

kemampuannya serta terkadang melakukankesalahan dalam mengajar, oleh 

karena itu guru memerlukan layanan.12 

Guru akan bekerja secara maksimum apabila didukung oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah kepemimpinan kepala sekolah. Dengan demikian 

bagi kepala sekolah dalam memotivasi guru hendaknya menyediakan 

peralatan, membuat suasana kerja yang menyenangkan, dan memberikan 

kesempatan promosi/kenaikan pangkat, memberi imbalan yang layak baik 

dari segi moneter maupun non moneter. Di samping guru sendiri harus 

mempunyai daya dorong yang berasal dari dalam dirinya untuk berprestasi 

                                                           
12 Putri Salma, Pelaksanaan Supervisi klinis  dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional 

Guru di MAN BEUREUNEN Jurnal Magister Administrasi Pendidikan(Bandah Aceh:Universitas 

Syiah BandahAceh,2017 ) 



 

 

dalam karirnya sebagai pendidik, pengajar dan pelatih agar tujuan sekolah 

(tujuan pendidikan) dapat tercapai. 

 Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah mempunyai tugas yang 

sangat berat dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah. Guru sebagai 

salah satu komponen yang terpenting dalam pendidikan, terutama dalam hal 

mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu 

pendidikan, dituntut untuk bisa menjadi guru profesional. Profesionalisme 

guru tidak akan ada atau berjalan mulus tanpa adanya usaha-usaha yang 

dilakukan oleh kepala sekolah, sebab salah satu di antara cara guru agar bisa 

menjadi guru profesional adalah dengan adanya upaya-upaya yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu guru. 

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan itu tergantung dari kepemimpinan 

kepala sekolah.13 

kepala sekolah adalah seorang pemimpin dilembaga nya, m aka dia 

harus mampu membawa lembaga nya untuk lebih baik dan berkualitas 

dalam melaksanakan suatu proses pembe lajaran yang telah direncanakan 

untuk mencapai tujuan. Seorang kepala sekolah harus mampu melihat 

adanya perubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan 

globalisasi yang lebih baik. Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas 

kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan 

secara formal kepada atasannya atau informal kepada masyarakat yang telah 

menitipkan anak didiknya. 

                                                           
13Muhammad  Zohanda Fahmi, Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningatkan 

Profesionalisme Guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Stabat ( Medan: Universitas Islam Negeri 

2017), hal. 4.  



 

 

Menurut Sudarwan Danim dalam buku Jamal Ma‟mur Asmani, kepala 

sekolah adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala 

sekolah. Daryanto, kepala sekolah adalah pemimpin pada suatu lembaga 

satuan pendidikan. Kepala sekolah ialah pemimpin lembaga satuan 

pendidikan. Kepala sekolah ialah pemimpin yang proses kehadirannya dapat 

dipilih secara langsung, ditetapkan oleh yayasan, atau ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Pada pembahasan ini supervisor memang seharusnya dilakukan, 

karena setiap lembaga pendidikan tentu mempunyai perbedaan dalam 

melakukan bentuk pengawasannya. Pada saat ini di masa pendemi ini 

pengawasan sering sekali tidak berjalan sesuai dengan peraturan sekolah. 

Dengan alasan yang tidak diperbolehkan tatapmuka padahal pendapat 

rrsebut sangatlah rugi, pengawasan bisa saja dilakukan dengan cara onlien, 

via zoom. Dengan waktu dan keadaan tersebut menybabkan kurangnya 

pengawasan tersebut. Pentingnya dalam melakukan pengawasan ini agar 

aktivitas sekolah dapat berjalan dengan lancar.  

Demikian pula dalam hal pengawasan intern pemerintah, di mana 

beberapa pola kerja pengawasan mulai mengandalkan pada pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk di antaranya adalah mulai 

diterapkannya teknik audit jarak jauh (remote audit) dan teknik audit 

berbantuan komputer. 

Dalam proses melakukaan pendidikan saat ini ada beberapa kendala 

yang akan terjadi yaitu sinyal internet, karena siswa dan guru yang tinggal 



 

 

didaerah yang cukup sulit jangkauan sinyal. Sehingga ini menyulitkan 

mereka untuk melakukan proses pembelajaran. Kendalam lainnya yaitu 

bnyak siswa yang kurang memiliki leptop, hp sehingga menyulitkan dalam 

keadaan ini.  

Pada masa pendemi covid-19 ini pemerintah menetapkan pendidikan 

dengan jarak jauh yaitu agar upaya pembelajaran bisa terlaksanakan dengan 

baik walaupun menggunakan sistem yang berbeda. Karena dengan keadaan 

yang terjadi tidak mungkin pendidikan diberhentikan maka dari itu kita 

sebagai siswa, guru harus melaksanakannya sebaik mungkin agar 

pelaksanann pendidikan tetap berjalan seperti sebelumnya yaitu dengan 

melakukan pengawasan.  

Dari hasil observasi awal terhadap kepala sekolah  pada SMAN 1 

Tarik dalam hal supervisi pendidikan di masa pandemi Covid19 ini, penulis 

menemukan banyaknya kendala dalam pelaksanaan  supervisi. Oleh sebab 

itu, supervisi belum bisa terlaksanan sebagaimana mestinya serta belum 

maksimal dalam  memberikan peningkatan kegiatan proses belajar 

mengajar. Fakta di lapangan masih ditemukan beberapa guru yang mengajar 

tanpa acuan rencana pelaksanaan pembelajaran yang jelas. Hal ini dapat 

dimaklumi karena proses pelaksanaan pembelajaran secara daring (online) 

tentunya menyisakan banyak masalah dan kendala yang dialami baik oleh 

guru maupun peserta didik. 

Hoy dan Miskel dalam Syaiful Sagala, menegaskan bahwa kepala 

sekolah yang efektif adalah kepala sekolah yang memiliki kompetensi yang 



 

 

dipersyaratkan dan berusaha memanfaatkan kompetensinya untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bagi keefektifan sekolah. 

Sergiovanni mengemukakan dalam buku Nanang Fattah, perilaku kepela 

sekolah  yang efektif ditampakkan pada perilaku yang berorientasi tugas, 

para kepala sekolah sebagai manajer tidak menggunakan waktu dan 

usahanya dengan melakukan pekerjaan. Perilaku berorientasi hubungan, 

para kepala sekolah sebagai manajer penuh perhatian mendukung dan 

membantu. Perilaku partisipatif, kepala sekolah sering melakukan 

pertemuan kelompok yang memudahkan partisipasi, pengambilan 

keputusan, memperbaiki komunikasi mendorong kerjasama, dan 

memudahkan pemecahan konflik. Berdasarkan pendapat para ahli di atas 

peneliti menyimpulkan bahwa, peningkatan mutu kepala sekolah sebaiknya 

di arahkan kepada pembentukan kepala sekolah yang efektif, diawali 

pengembangan standar kompetensi. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan terhadap guru 

di SMAN 1 Tarik Sidoardjo terdapat beberapa kendala dalam proses 

pelaksanaan supervisi di SMAN 1 Tarik Sidoardjo,diantaranya yakni berupa 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang kurang maksimal oleh guru dan 

kurang mendukung capaian kompetensi belajar siswa. Kegiatan 

pembelajaran umumnya masih di dominasi oleh metode konvesional, yakni 

berupa metode ceramah. Guru masih mendominasi kegiatan belajar siswa. 

Dari observasi ini juga peneliti temukan kurangnya penguasaan guru 



 

 

terhadap materi pelajaran, sehingga aktivitas pembelajaran berjalan kurang 

maksimal. 

Berdasarkan latar belakang di atas, melihat kurangnya profesionalitas 

guru  dalam pencapaian keberhasilan pendidikan, menjadi dasar ketertarikan 

peneliti untuk melakukan penelitian di SMAN 1 Tarik sidoardjodengan 

judul "Perankepala sekolah sebagai supervisor Pendidikan dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di SMAN 1 Tarik Sidoardjo".  

B. Rumusan masalah 

Dalm penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai supervisor di SMAN 1Tarik 

Sidardjo? 

2. Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di SMAN 1 Tarik Sidordjo? 

3. Bagaimana pelaksanaan supervisi di SMAN 1 Tarik Sidoardjo? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengtahui peran  kepala sekolah sebgai supervisor 

2. Untuk mengetahui peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam 

meningkatkan profesionalisme guru 

3. Untuk mengetahui pelasanaan supervisor di SMAN 1 Tarik Sidoarjo 

 



 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian diatas, maka manfaat penelitan sebagai 

berikut: 

1. Manfaat akademik dan teoritik 

a. Memberi informasi yang jelas tentang peran kepala sekolah 

sebagai supervisor klinis dalam meningkatkan profesionalitas 

guru SMAN 1 Tarik Sidoardjo 

b. Memberikan dan memperkaya wawasan dan khazanah keilmuan 

para membaca serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para 

peneliti lain yang akan meneliti tema terkaid 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai tambahan informasi dan bahan rujukan bagi kepala 

sekolah dan guru dalam meningkatkan profesionalitas guru 

b. Sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam peningkatan 

profesinalitas terhadap penulis 

 

 


