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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Supervisi akademik pendidikan agama Islam sangat penting dilakukan 

untuk menjamin berjalannya proses pembelajaran pendidikan agama Islam sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pelaksanaan supervisi yang 

efektif harus diupayakan  untuk meningkatkan kinerja guru pendidikan agama 

Islam sebagai pelaksana dalam proses pembelajaran.  

Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Pengawas 

PAI adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional 

pengawas pendidikan agama Islam yang tugas,  tanggung jawab dan 

wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam 

pada sekolah.
1

Pengawas PAI sebagai seorang supervisor harus memiliki keterampilan 

dan cara kerja yang efesien dalam melaksanakan tugas pengawasan dan 

pengendalian untuk meningkatkan kinerja guru PAI. Pengawasan dan 

pengendalian pengajaran adalah upaya agar pelaksanaan pembelajaran lebih 

terarah dan merupakan tindakan preventif untuk mencegah adanya penyimpangan 

serta kehati-hatian dalam melaksanakan tugas pengajaran. 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh Pengawas PAI pada Sekolah 

meliputi(1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi supervisi akademik, (3) 

kompetensi evaluasi pendidikan, (4) kompetensi penelitian dan pengembangan, 

1
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan 

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, tp. 
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dan (5) kompetensi sosial.  

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 39 

mengatur kompetensi kepengawasan yang harus memiliki  kualifikasi: (1) 

merencanakan supervisi, (2) melaksanakan supervisi, dan (3) menindaklanjuti 

supervisi.
2
 

Di sisi lain pengalaman menunjukkan sistem supervisi dan penilaian guru 

cenderung bersifat pemeriksaan administratif sebagai pegawai ketimbang sebagai 

guru. Kinerja guru lebih banyak dinilai dari aspek administratif, sedangkan 

penilaian sebagai fungsional bersifat pedagogis kurang mendapat perhatian. 

Penilaian dan pengawasan yang terlalu administratif tidak memberikan motivasi 

bagi para guru untuk melaksanakan tugas pedagogisnya. Oleh karena itu guru 

membutuhkan supervisi dan pembimbingan untuk mewujudkan kinerja 

profesionalnya secara lebih efektif.
3
 

Supervisi juga masih sering disamakan dengan pekerjaan mengawasi dari 

pada sebagai ide pengalaman. Guru cenderung menjadi resah dan takut apabila 

mereka diawasi, sehingga kebanyakan guru tidak suka disupervisi walaupun hal 

itu merupakan bagian proses pendidikan.
4
 

Secara bahasa supervisi berasal dari kata supervision yang berarti 

pengawasan. Dalam organisasi pendidikan istilah supervisi sudah lama dikenal 

                                                           
2
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , 

(Bandung: Citra Umbara, 2008), h.82 
3
 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan , Pembuka 

RuangKreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 38  
4
Tony Bush & Marianne Coleman, Manajemen Strategi: Kepemimpinan Pendidikan, 

(Jogjakarta: IRCS, 2008), h. 206 
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dan dibicarakan, yang maknanya sebagai pelayanan yang berorientasi kepada 

perbaikan pengajaran. Kegiatan supervisi menaruh perhatian pada usaha 

mengembangkan kegiatan belajar mengajar dengan memperhatikan berbagai 

faktor yang mempengaruhinya seperti, guru, murid, kurikulum, alat dan buku-

buku pengajaran serta kondisi lingkungan sosial dan fisik yang mempengaruhi 

proses belajar mengajar.
5
 

Supervisi dilakukan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan 

pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan 

pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang 

seharusnya terjadi. Menurut Murdick sebagaimana dikutip oleh Fattah dikatakan 

bahwa “pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap 

diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi”. Proses dasarnya 

terdiri dari tiga tahap; pertama, menetapkan standar pelaksanaan; kedua, 

pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, dan ketiga, 

menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan 

rencana.
6
 

Program supervisi bertumpu pada suatu prinsip yang mengakui bahwa 

setiap manusia itu sudah mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Menurut 

H. Burton dan Leo J. Brucker, yang dikutip oleh Soetopo dan Soemanto bahwa 

supervisi adalah teknik pelayanan yang tujuannya mempelajari dan memperbaiki 

                                                           
5
Yurnalis Etek, Supervisi Akademik dan Evaluasi Pengajaran, (Jakarta: Transmisi Media, 

2008), h. 11-12 
6
NanangFattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 110 
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secara bersama faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

anak..
7
 

Kemudian Suharsimi Arikunto menyatakan tentang pengertian supervisi 

pengajaran atau supervisi akademik dengan menyebut sebagai “supervisi klinis” 

yaitu suatu bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan kualitas mengajar 

dengan melalui sarana siklus yang simpatik untuk langkah-langkah intensif dan 

cermat tentang penampilan mengajar yang nyata serta bertujuan untuk 

mengadakan perubahan dengan cara yang rasional.
8
 

Dari definisi-definisi supervisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan 

supervisi dilaksanakan untuk memajukan dan mengembangkan pengajaran 

sehingga proses belajar mengajar yang di lakukan oleh seorang guru berlangsung 

lebih baik dan efektif. Supervisi mempunyai pengertian yang luas, meliputi segala 

aktivitas pembinaan yang merupakan bantuan profesional dari pengawas 

pendidikan yang tertuju kepada peningkatan kualitas sekolah dalam mencapai 

tujuan pendidikan. Dan pada supervisi akademik adalah peningkatan kinerja guru 

dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. 

Menurut Suryo Subroto kinerja guru dalam proses belajar mengajar adalah 

“kesanggupan atau kecakapan para guru dalam menciptakan suasana komunikasi 

yang edukatif antara guru dan peserta didik yang mencakup suasana kognitif, 

afektif dan psikomotorik sebagai upaya mempelajari sesuatu berdasarkan 

                                                           
7
Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi 

Pendidikan, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), h. 39-40 
8
 Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi PendidikanTeknologi dan Kejuruan, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 1989), h. 99 
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perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dan tindak lanjut agar mencapai tujuan 

pembelajaran.”
9
 

Kinerja guru diartikan sebagai prestasi kerja guru, dan  untuk mencapainya 

ditentukan oleh kemampuan dan usahanya. Kinerja guru juga dapat dilihat dari 

seberapa jauh guru tersebut telah menyelesaikan tugasnya dalam mengajar 

berbanding dengan standar-standar pekerjaan. Kemudian kinerja guru juga dapat 

diartikan pula sebagai kompetensi yang dimiliki guru serta keterampilan  untuk 

menerapkannya dalam pembelajaran.  

Sekolah Dasar Negeri 4 Tamansari merupakan salah satu SD Negeri dari 4  

SD Negeri yang ada di desa Tamansari kecamatan Gedongtataan. Secara geografis 

lokasi SDN 4 Tamansari meskipun berada di perlintasan jalan desa tetapi cukup 

jauh dari jalan lintas kabupaten. Letak geografis inilah yang menjadi alasan 

penulis mengambil tempat penelitian pada SD Negeri ini, yaitu untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan supervisi di daerah yang cukup jauh dari jalan kabupaten. 

Disamping itu umumnya pada satu sekolah dasar hanya ada satu guru Pendidikan 

Agama Islam, tetapi pada SDN 4 Tamansari terdapat dua orang guru Pendidikan 

Agama Islam dimana salah satunya adalah adalah juga sebagai kepala sekolah. 

Terkait dengan penelitian ini berdasarkan data pra-survey diperoleh data-

data mengenai kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas PAI Tingkat 

TK/SD kecamatan Gedongtataan di SDN 4 Tamansari kecamatan Gedongtataan. 

Pada tahapan perencanaan supervisor telah membuat program dan rencana kerja 

kegiatan supervisi, menyusun jadwal dan mempersiapkan materi-materi dan fokus 

                                                           
9
 Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.3 
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pembinaan dan siapa-siapa guru PAI yang akan disupervisi.  Dari data 

dokumentasi diketahui kegiatan-kegiatan supervisi oleh pengawas PAI, dokumen 

tersebut diantaranya berisi hari, tanggal dan waktu kegiatan supervisi, nama-nama 

guru yang akan disupervisi, hasil-hasil supervisi dan kesimpulan-kesimpulan. 

Pada tahap pelaksanaan supervisi, pengawas PAI telah melaksanakan kunjungan 

kelas, observasi dalam proses belajar mengajar, jumlah guru yang dikunjungi  

sesuai yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam yaitu minimal 8 

(delapan) orang guru PAI per-minggu.
10

 Observasi kelas dilaksanakan pada saat 

kegiatan belajar mengajar pelajaran PAI sedang berlangsung pengawas PAI duduk 

di kursi bagian belakang untuk memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting 

untuk dicatat secara detail untuk memperoleh data yang akurat. Pengawas PAI 

juga memberikan bimbingan pembuatan RPP kepada guru  yang dilaksanakan 

pada tanggal 19 Agustus 2015.  Tindaklanjut hasil evaluasi dilaksanakan oleh 

pengawas PAI dengan membicarakan dengan guru PAI temuan berdasarkan 

catatan bahwa guru kurang mampu dalam menciptakan suasana kelas yang setiap 

peserta didiknya dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab pertanyaan 

atau mengajukan pertanyaan kepada guru.
11

 

Data tersebut menunjukkan bahwa pengawas PAI dalam melakukan 

kegiatan supervisi akademik melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

tindaklanjut hasil supervisi. 

Berkenaan dengan kinerja guru PAI diperoleh keterangan  bimbingan dan 

                                                           
10

Direktorat Pendidikan Agama Islam, Dirjen Pendidikan Islam, Pedoman Pengawas  

Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012) h. 19 
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 Isnaini, S.Ag., M.Pd.I., Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat TK/SD Kecamatan 

Gedongtataan, Wawancara, tanggal  15 September 2015 
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arahan dari pengawas PAI dirasakan cukup membantu guru dalam mengatasi 

permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran, seperti dalam 

pengelolaan kelas, sebelumnya guru PAI merasa tidak memiliki indikator yang 

dapat menilai kemampuan dalam pengelolaan kelas, setelah hadirnya pengawas 

yang mengamati proses pembelajaran guru mengetahui kekurangan dan 

kelemahan dalam pengelolaan kelas sebagai evaluasi untuk memperbaiki 

kinerjanya.
12

 

Data-data yang telah diungkapkan di atas pada dasarnya memberi 

gambaran bahwa pelaksanaan supervisi Pengawas PAI dapat meningkatkan 

kinerja guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SDN 4 

Tamansari Kecamatan Gedongtataan. Meskipun kinerja guru dinilai meningkat 

akan tetapi belum sepenuhnya maksimal, oleh karena itu untuk mengetahui 

implementasi supervisi akademik pengawas PAI dalam meningkatkan kinerja 

guru dipandang perlu dilakukan penelitian guna menganalisis perencanaan, 

pelaksanaan dan tindak lanjut supervisi akademik dalam meningkatkan kinerja 

guru  Pendidikan Agama Islam. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas kegiatan 

supervisi pendidikan oleh pengawas PAI dilaksanakan secara komprehensif dan 

melibatkan banyak komponen, begitu juga dengan kinerja guru dalam proses 
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 Fitriyanita, S.Pd.I., Guru Pendidikan Agama Islam pada SDN 4 Tamansari Kecamatan 

Gedongtataan, Wawancara, tanggal 22 September 2015 
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pembelajaran, oleh karena itu penulis mengidentifikasi pembatasan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Perencanaan supervisi oleh Pengawas PAI sudah semestinya dapat disusun 

dengan sistematis dan berkesinambungan sebelum melakukan aktifitas 

supervisi sebagai kerangka pelaksanaan dalam rangka meningkatkan 

kinerja guru Pendidikan Agama Islam.  untuk dapat membantu guru dalam 

meningkatkan kinerjanya  dalam proses pembelajaran dengan maksimal. 

b. Pelaksanaan supervisi akademik harus dilaksanakan sesuai dengan standar 

tahap-tahap yang telah ditetapkan sehingga dapat membantu guru dalam 

meningkatkan kinerjanya  dalam proses pembelajaran dengan maksimal.  

c. Tindaklanjut supervisi akademik sebagai tahap yang penting karena 

menyangkut masalah kesinambungan hasil supervise dan perbaikan mutu 

pembelajaran dan pelayanan kepada peserta didik di masa yang akan 

dating. Sebelum dilaksanakan supervisi kunjungan kelas sudah baik tetapi 

belum optimal oleh karena itu diperlukan supervisi pengawas pendidikan 

agama Islam untuk mengoptimalkan  kinerja guru. 

2. Batasan Masalah 

a. Perencanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas PAI 

dilaksanakan dengan menyusun program kerja semester dan rencana 

kepengawasan akademik, menentukan  nama-nama guru PAI yang akan 

diobservasi, waktu pelaksanaan observasi, menyusun kisi-kisi observasi 

dan menentukan apakah observasi kelas diketahui sebelumnya atau tidak. 

Oleh karena itu penulis membatasi masalah penelitian meliputi: kegiatan 
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merencanakan supervisi akademik dalam rangka meningkatkan kinerja 

guru Pendidikan Agama Islam. 

b. Pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh pengawas 

Pendidikan Agama Islam dengan observasi kelas ketika proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam sedang berlangsung. Penulis 

membatasi masalah penelitian meliputi: kegiatan melaksanakan proses 

supervisi akademik dalam rangka meningkatkan kinerja guru Pendidikan 

Agama Islam. 

c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi pengawas PAI melalui pertemuan 

balikan, membahas bersama dengan guru PAI mengklarifikasi 

kekurangan-kekurangan guru dalam mengajar, dan memberi penguatan 

untuk perbaikan pembelajaran di masa mendatang. Penulis membatasi 

masalah penelitian meliputi: kegiatan tindaklanjut hasil supervisi dalam 

rangka meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah di 

atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana perencanaan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh 

Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kinerja guru 

Pendidikan Agama Islam di  SDN 4 Tamansari kecamatan Gedongtataan? 

2. Bagaimana pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan oleh Pengawas 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan 

Agama Islam di  SDN 4 Tamansari kecamatan Gedongtataan? 
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3. Bagaimana tindak lanjut supervisi yang dilaksanakan oleh Pengawas 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan 

Agama Islam di  SDN 4 Tamansari kecamatan Gedongtataan? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: untuk mengetahui 

bagaimana langkah perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut supervisi 

akademik yang dilaksanakan oleh pengawas Pendidikan Agama Islam  dalam 

meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam pada SDN 4 Tamansari 

kecamatan Gedongtataan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis/akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah kepustakaan pendidikan, serta dapat menjadi bahan masukan 

bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan 

mengambil kancah penelitian yang berbeda dan dengan sampel 

penelitian yang lebih banyak. 

b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk 

perbaikan kualitas pendidikan dan pembelajaran, terutama bagi guru 

Pendidikan Agama Islam, pengawas Pendidikan Agama Islam dan 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota: untuk mengetahui 

perkembangan supervisi melalui implementasi supervisi pengawas 

pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan 
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Agama Islam pada Sekolah Dasar khususnya dan sekolah umum pada 

umumnya. 

1) Bagi guru Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan dan wawasan guru dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam proses kegiatan 

belajar mengajar, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas 

pembelajarannya. 

2) Bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dan bahan 

pertimbangan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan 

tindak lanjut supervisi akademik, serta memilih model pembinaan 

dan layanan supervisi yang lebih efektif terhadap kinerja guru 

Pendidikan Agama Islam. 

3) Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dan 

bahan perencanaan serta pengambilan kebijakan yang berkenaan 

dengan supervisi Pendidikan Agama Islam. 

E. Kerangka Pikir 

Pengawasan (pengendalian) atau controling adalah bagian terakhir dari 

fungsi manajemen. Fungsi pengendalian ini meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan itu sendiri. Pengawasan atau 

supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas PAI  merupakan media untuk 

melakukan pembinaan dan bimbingan kepada guru mengenai hasil kegiatan guru 
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dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu sudah seharusnya pengawas PAI 

melaksanakan perencanaan supervisi, melaksanakan supervisi dan 

menindaklanjuti hasil supervisi dalam rangka membawa dampak positif bagi 

peningkatan kinerja guru sehingga tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan 

dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. 

Guru merupakan figur yang ditaati oleh seluruh peserta didik, dalam 

melaksanakan tugasnya guru memiliki keragaman latar belakang pendidikan, 

kemampuan, inisiatif, dan motivasi mengajar. Perbedaan latar belakang itu 

setidaknya menjadikan masing-masing guru memiliki tujuan dan peran serta 

motivasi yang berbeda dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu perlu 

dilakukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka 

menjadikan guru sebagai tenaga professional. 

Kegiatan supervisi pengajaran merupakan kegiatan yang wajib 

dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan supervisi 

pada intinya yaitu melakukan pembinaan, bimbingan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi guru secara bersama dan bukan mencari-cari kesalahan guru. 

Upaya ini dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja guru dalam proses 

pembelajaran   

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam  

pada Sekolah Bab II pasal 3 ayat 2 bahwa: “Pengawas Pendidikan Agama Islam 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada 
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Sekolah.”
13

 Sedangkan menurut Made Pidarta pelaksaan supervisi menyangkut 

tiga tahapan yaitu perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi dan tindak lanjut 

dari hasil supervisi.
14

 

Kualitas kinerja dapat ditinjau dari beberapa indikator yang meliputi: 1) 

unjuk kerja, 2) penguasaan materi, 3) penguasaan profesional keguruan dan 

pendidikan, 4) penguasaan cara-cara penyesuaian diri, 5) kepribadian untuk 

melaksanakan tugasnya dengan baik.
15

 

Observasi kelas merupakan salah satu teknik dalam supervisi. Dengan 

teknik observasi kelas ini observer dalam hal ini pengawas Pendidikan Agama 

Islam meninjau, mengamati, memperhatikan dan mencatat data dan fakta baik 

kuantitatif maupun kualitatif yang berkaitan langsung maupun tidak langsung 

dengan proses pembelajaran. Observasi memiliki makna tidak sekedar melihat 

atau mengamati aktifitas guru, tetapi lebih dari itu observasi juga melibatkan 

semua indera, logika, strategi, dan instrument yang telah divalidasi. Teknik 

supervisi observasi kelas dipilih sebagai teknik supervisi pengajaran dalam 

mensupervisi kinerja guru karrena: a) yang diamati adalah keseluruhan proses 

belajar mengajar dalam satu pertemuan, dan bukan sampel-sampel pembelajaran 

yang diinginkan, b) untuk mengetahui aktifitas belajar mengajar secara 

keseluruhan, bukan untuk mengetahui aktifitas-aktifitas khusus, c) supervisor 

tidak boleh berpartisipasi dalam pembelajaran, d) dilakukan pada waktu pelajaran 

sedang berlangsung. 

                                                           
13

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan 

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. 
14

Made pidarta, Supervisi pendidikan kontekstual, (jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 93 
15

Sulistyorini, Op.cit., h. 62-70 



14 
 

Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi karena guru 

mengemban tugas profesional artinya tugas-tugas hanya dapat dikerjakan dengan 

kompetensi khusus yang diperoleh melalui program pendidikan. Guru memiliki 

tanggung jawab yang secara garis besar dapat dikelompokkan yaitu guru sebagai 

pengajar, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai administrator kelas. 

Seorang guru harus memiliki kemampuan antara lain: 

a. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar.  

b. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa. 

c. Penguasaan metode dan strategi mengajar. 

d. Pemberian tugas-tugas kepada siswa. 

e. Kemampuan mengelola kelas. 

f. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi.
16

 

 

Kinerja guru dalam proses pembelajaran dapat dinilai dari kemampuan 

guru dalam merencanakan, melaksanakan atau mengelola proses pembelajarann 

dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.  
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka pikir dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 1.Kerangka Pikir Penelitian 
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