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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab

111 pasal 3 ditegaskan bahwa “Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab.1

Untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional tersebut, maka tidak terlepas

dari peran serta seorang pendidik yang mempunyai kinerja dan profesionalisme

yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik, untuk

menghasilkan pendidik-pendidik yang profesional maka di butuhkan peran

pengawas, dalam hal ini keberadaaan seorang pengawas yang kompeten dan ahli

di bidangnya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2008 tentang guru pasal 1 ayat 1 dan tentang tugas pengawas pasal 54 ayat 8 dan

9 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. Sedangkan pengawas terdiri
dari: (1) pengawas satuan pendidikan, (2) pengawas mata pelajaran, atau
pengawas kelompok mata pelajaran. Ruang lingkup tugas pengawas
adalah melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan

1Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2007), h. 5.

1



1





4

pendidikan. Kinerja pengawas salah satunya harus dilihat dari kemajuan-

kemajuan yang dicapai oleh sekolah binaannya. Dalam konteks ini mutu

pendidikan di sekolah yang dibinanya akan banyak tergantung kepada

kemampuan profesional tenaga pengawas.

Lebih jauh lagi, Robbins mengemukakan bahwa supervisi yang dilakukan

pengawas merupakan proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa:

Semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan
sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki
bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian
tujuan.7

Pemerintah telah menetapakan aturan bahwa untuk diangkat menjadi

pengawas harus memiliki kualifikasi pendidikan dan standar yang lebih tinggi dari

kualifikasi pendidikan guru seperti yang tercantum dalam d Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas

Sekolah/Madrasah ditegaskan bahwa kualifikasi akademik bagi pengawas dan

calon pengawas sekolah Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah mempunyai kualifikasi

sebagai berikut:

1. Berpendidikan minimum  sarjana (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi.
2. Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan

pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA atau kepala sekolah
TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi
pengawas TK/RA

3. Guru SD/MI  bersertifikat pendidik sebagai  guru  SD/MI dengan
pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah
SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi
pengawas SD/MI;

4. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
5. Berusia setinggi-tingginya  50  tahun, sejak diangkat sebagai pengawas

7S. P. Robbins, Management: Concepts and Practices (Englewood Cliffs: Prentice-Hall,
1997), h. 27.
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satuan pendidikan;
6. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat

diperoleh  melalui uji  kompetensi dan  atau pendidikan  dan pelatihan
fungsional pengawas, pada lembaga  yang ditetapkan pemerintah; dan

7. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.8

Para pengawas masih terpaku dengan nama jabatannya sebagai pengawas,

yaitu mengawasi guru dengan melakukan banyak koreksi atau mencari kesalahan

orang lain. Tugas pengawas untuk melayani dan membantu guru yang merasa

kesulitan dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya menjadi terabaikan.

Anggapan masyarakat terhadap kedatangan pengawas jarang hadir di tempat tugas

satuan pendidikan pada masa lalu hendaklah dapat dijadikan cambuk pemicu bagi

pengawas untuk mengintrospeksi diri dan membuktikan bahwa anggapan tersebut

tidak tepat. Pengawas sekolah yang ada sekarang hendaknya memiliki komitmen

yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas supervisi/kepengawasan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut

tidak bisa dipungkiri sebab pengawas sekolah saat ini adalah para pejabat

fungsional yang mengemban amanat undang-undang negara untuk meningkatkan

kualitas pendidikan di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.

Disinilah peranan penting seorang pengawas dalam menunjukkan jati

dirinya sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan yang kaitannya dalam

usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan

komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-

menerus. Tidak semua guru yang dididik di lembaga pendidikan terlatih dengan

baik dan berkualitas. Untuk itu guru membutuhkan pelatihan dan pengembangan

8Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12
Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 3-4.
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sebagai usaha penyesuaian kompetensi dengan tuntutan pekerjaannya harus

diperbaharui secara terus-menerus demi meningkatnya potensi sumber daya guru

dan terlaksananya tugas guru sebagai pendidik profesional. Potensi sumber daya

guru itu perlu terus bertumbuh dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya

secara optimal. Selain itu pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong guru

untuk terus-menerus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta mobilitas masyarakat.

Sumber daya guru yang kompeten dan profesional akan lahir kreativitas

dan inovasi yang dibangun dalam menciptakan proses pembelajaran yang

menyenangkan sehingga turut menunjang tercapainya kompetensi dasar bagi

peserta didik. Dari sisi ini, profesionalitas guru diuji demi keberhasilan peserta

didik. Semangat kerja guru pun dipertaruhkan dalam keberlangsungan proses

pembelajaran. Guru harus memiliki kompetensi yang secara konseptual menurut

Hamzah B. Uno ada tiga indikator kompetensi yaitu berhubungan dengan tugas

profesionalnya sebagai guru, berhubungan dengan pribadinya dan berhubungan

dengan masyarakat atau lingkungannya.9

Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas guru sudah seharusnya

menjadi bagian rencana strategis dan  masuk dalam kelompok prioritas utama.

Jika kualitas diri guru meningkat, otomatis kualitas pendidikan meningkat, begitu

juga dengan outputnya.10

Mengingat begitu pentingnya peranan guru dalam upaya peningkatan

kualitas pendidikan, selayaknyalah bila kemampuan guru ditingkatkan melalui

9Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan; Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di
Indonesia (Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 72.

10Moh. Saroni, Personal Branding Guru (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 9.
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program pembinaan secara terus menerus agar guru memiliki kemampuan sesuai

tuntutan profesional. Salah satu cara untuk melakukan pembinaan profesionalitas

kinerja guru dalam bidang akademik perlu dilakukan kegiatan supervisi di sekolah

oleh pengawas akademik yang profesional. Pandangan peneliti tersebut diperkuat

dengan pendapat Ali Imron bahwa “guru perlu disupervisi kemampuan

profesionalnya, sebab dengan supervisi yang terus menerus, mereka akan

memutakhirkan kemampuan profesionalnya. Secara konseptual, hal tersebut

dibenarkan dan terbukti secara empirik”.11

Ada satu keyakinan yang semakin mempertegas pernyataan tersebut

bahwa kualitas pendidikan nasional bergantung pada kualitas pendidikan di setiap

sekolah. Kualitas sekolah bergantung pada kualitas belajar di dalam kelas.

Kualitas belajar di dalam kelas bergantung pada kualitas guru. Kualitas guru di

sekolah bergantung pada kualitas supervisor yang profesional. Kualitas guru

bergantung pada bagaimana dia didorong, dimotivasi dan berkomitmen terhadap

pekerjaannya.12Meskipun begitu, tetap harus ada kemauan dari guru itu sendiri

untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya secara kontinyu.13

Pengawas dapat membantu guru dalam peningkatan pembelajaran,

perencanaan dan pengembangan kurikulum, pertumbuhan dan pengembangan

profesional. Untuk itu, peran pengawas harus mempunyai saluran pengetahuan,

keterampilan, dan teknik yang luas. Dari sisi inilah supervisi pembelajaran

11Ali Imron, Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan, (Cet.I; Jakarta: Bumi
Aksara, 2011), h. 6.

12Dadang Suhardan, Supervisi Profesional; Layanan dalam Meningkatkan Mutu
Pengajaran di Era Otonomi Daerah, (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 5.

13Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, (Cet.I; Bandung: Alfabeta,
2010), h. 36.
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modern perlu dimaknai dan diaplikasikan dengan baik seperti yang dikemukakan

oleh Neagley dan Evans yang dikutip Sahertian bahwa:

Supervisi adalah untuk melayani dan membantu guru dalam hal pengem-
bangan pembelajaran dan kurikulum. Tampaknya pengawas masih
mengikuti pola lama dengan banyak melakukan koreksi atau mencari
kesalahan guru. Padahal tidak semua guru melakukan kesalahan,
melainkan ada guru yang perlu diberi dorongan dan penguatan agar bisa
berkembang dan bukan dihambat. Jika perlu mereka hendaknya diberikan
kesempatan melakukan supervisi sesama teman guru, atau dalam istilah
supervisi adalah supervisi kolegial atau supervisi kesejawatan.14

Kenyataan yang terjadi di lapangan, para pengawas kurang aktif

melakukan supervisi secara rutin dan berkesinambungan yang ditandai dengan

rendahnya tingkat kehadiran pengawas di sekolah binaannya. Padahal pengawas

yang bersangkutan tetap punya tanggung jawab moral membina guru di sekolah

tersebut, tidak pindah sebelum tugasnya rampung. Menurut Sahertian, realitas ini

menambah semakin tidak berbobotnya kualitas pelaku-pelaku pendidikan, yang

akhirnya membias pada rendahnya kualitas prestasi peserta didik di sekolah.15

Kondisi tersebut di atas sebagaimana dipaparkan Sahertian, juga terjadi

pada sejumlah SD Negeri di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Berdasarkan

pengamatan sepintas yang peneliti lakukan dan dari hasil wawancara dengan

beberapa orang guru pada beberapa sekolah yang menjadi lokasi penelitian

menunjukkan bahwa pengawas sekolah dasar di wilayah tersebut belum optimal

dalam pelaksanaan supervisi akademik bagi guru di wilayahnya dimana hal ini

terlihat dari frekuensi kehadiran pengawas dalam melakukan supervisi akademik

terhadap guru dibeberapa sekolah tersebut, rata-rata hanya sekali dalam satu

semester sehingga durasi waktu untuk membimbing guru dalam kegiatan

14P. A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, Op.Cit. h. 19.
15Ibid. h. 21.
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pembelajaran seperti penyusunan silabus, RPP, penggunaan metode dan media

pembelajaran sangat terbatas. Menurunnya kinerja guru dan adanya ketidak -

nyamanan guru di sejumlah SD/MI di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

merupakan salah satu indikator bahwa pelaksanaan supervisi pengawas di wilayah

tersebut perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kinerja dan pengembangan

kualitas guru sekolah dasar ke depan. Dan juga masih minimnya pelaksanaan

program-program pengembangan yang dilakukan oleh pengawas guna

meningkatkan profesionalisme guru. Hal demikianlah yang semakin memperkuat

motivasi peneliti untuk meneliti di wilayah tersebut.

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasi masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pelaksanaan supervisi pengawas dalam meningkatkan kinerja dan

pengembangan profesionalisme guru SD di Kecamatan Katobu Kab.Muna.

b. Kedisiplinan pengawas dalam melaksanakan supervisi bagi guru SD/MI di

Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

c. Kualifikasi pengawas SD/MI di Kecamatan Katobu KabupatenMuna.

d. Kualitas guru SD/MI di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna belum

memadai.

e. Kinerja guru SD/MI di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Belum Optimal.

f. Hambatan dan kendala pengawas dalam melakukan supervisi guna membantu

meningkatan kinerja dan pengembangan profesionalisme guru.
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g. Upaya pengawas dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan

profesionalisme guru SD di Kecamatan Katobu Kab.Muna.

h. Manajemen kepengawasan bagi pengawas SD/MI di Kecamatan Katobu

Kabupaten Muna.

i. Pengembangan Profesionalisme guru yang rendah sehingga perlu untuk di

tingkatkan.

j. Kualifikasi guru SD/MI di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan uraian penjelasan yang spesifik tentang judul di atas

serta menghindari kesalahan penafsiran, peneliti memandang perlu memberikan

batasan terhadap variabel penelitian dalam pembahasan ini.

a. Bagaimana pelaksanaan supervisi pengawas dalam upaya meningkatkan

kinerja dan pengembangan profesionalisme guru SD/MI di Kecamatan

Katobu Kabupaten Muna?

b. Faktor apa yang menjadi kendala oleh pengawas dalam meningkatkan kinerja

dan pengembangan profesionalisme guru SD/MI di Kecamatan Katobu

Kabupaten Muna?

c. Upaya apa yang dilakukan pengawas dalam meningkatkan kinerja dan

pengembangan profesionalisme guru SDMI di Kecamatan Katobu Kabupaten

Muna?

Pembatasan masalah yang peneliti lakukan semata-mata karena

keterbatasan peneliti dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Hal ini bagi peneliti lebih



11

berimbas positif karena kajiannya akan semakin mengerucut pada titik persoalan

yang dibahas.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengemukakan rumusan

masalah pokok pada penelitian ini dengan sebuah pertanyaan ”Bagaimana

Pelaksanaan Supervisi Pengawas Dalam Meningkatkan Kinerja Dan

Pengembangan Profesionalisme Guru SD/MI di Kecamatan Katobu Kabupaten

Muna?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

a. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan supervisi pengawas dalam

meningkatkan kinerja dan pengembangan profesionalisme guru SD/MI

di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi kendala yang di

hadapi pengawas dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru

SD/MI di Kec. Katobu Kab. Muna.

c. Untuk men jelaskan upaya yang dilakukan pengawas dalam

meningkatkan kinerja dan pengembangan profesionalisme guru SD/MI

di Kec. Katobu Kab. Muna.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran

mengenai pelaksanaan supervisi dan memberdayakan tugas pengawas

guna meningkatkan kinerja dan pengembangan profesionalisme guru

sekolah dasar di kecamatan katobu kabupaten Muna. Selain itu, penelitian

ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembanding bagi

peneliti selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai

berikut:

1) Sebagai bahan informasi  bagi para Pengawas dan Guru untuk

menambah khasanah ilmiah mengenai Pelaksanaan Supervisi Pengawas

Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pengembangan

Profesionalisme Guru SD/MI Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

2) Sebagai Karya Program Pascasarjana Konsentrasi Studi Manajemen

Pendidikan Islam untuk menambah Khasanah Perpustakaan (IAIN)

Kendari dan sebagai referensi bagi generasi selanjutnya.

3) Bagi tenaga pendidik diharapkan dapat memberikan informasi tentang

pelaksanaan supervisi pengawas dalam upaya meningkatkan kinerja dan

pengembangan profesionalisme guru.

4) Dapat memberikan sumbangan yang baik dan bermanfaat bagi

sekolah/lembaga pendidikan tinggi itu sendiri sebagai sumbangan

referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya oleh

para mahasiswa.
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5) Untuk mengembangkan ilmu bagi para peneliti dalam melakukan

penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

6) Sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti

khususnya mengenai pelaksanaan supervisi pengawas dalam

meningkatkan kinerja dan pengembangan profesionalisme guru SD/MI

di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

D. Defenisi Operasional

Untuk mendapatkan pengertian yang spesifik tentang judul di atas serta

menghindari kesalahan penafsiran, peneliti memandang perlu memberikan penjelasan

terhadap variabel penelitian yang terkait dengan pembahasan ini.

1. Pelaksanaan supervisi pengawas

Dalam penelitian ini, pelaksanaan supervisi pengawas yang peneliti maksudkan

adalah tindakan atau kinerja pengawas yang diharapkan dapat merencanakan serta

melakukan tugas-tugas supervisi akademik dalam membimbing, melatih , mengarahkan

guru dalam melaksanakan kegiatan perencanan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

sehingga kinerja dan profesionalitas guru sekolah dasar di Kecamatan Katobu

Kabupaten Muna dapat meningkat sesuai harapan.

2. Kinerja guru

Kinerja guru yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah

kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya yang indikatornya dapat dilihat

dari segi perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian sebagai

pendidik, pengajar, pelatih, dan pembimbing kepada peserta didik dalam rangka

mencapai tujuan pendidikan nasional.
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3. Pengembangan profesionalisme guru

Pengembangan profesionalisme guru yang dimaksudkan peneliti dalam

penelitian ini yaitu proses pendidikan bagi para guru sekolah dasar di Kecamatan

Katobu Kabupaten Muna sebagai tenaga edukatif dan merupakan obyek yang

harus dikembangkan pengetahuannya, kemapuan, keahliannya, sikap diri dan

kebiasaan diri menuju arah yang lebih baik sehingga dengan bekal tersebut dapat

memudahkan pencapaian tujuan pendidikan.

Dari penjelasan di atas maka peneliti memberikan kesimpulan dari

defenisi operasional pada penelitian ini yaitu penelitian ini akan mengkaji tentang

pelaksanaan supervisi akademik pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja

guru sekolah dasar di kecamatan katobu kabupaten Muna, dalam melaksanakan

tugasnya sebagai tenaga pendidik mulai dari proses perencanaan pembelajaran,

pelaksanaan pembelajaran sampai dengan proses evaluasi atau penilaian sehingga

terjadi peningkatan terhadap profesionalisme guru sekolah dasar di kecamatan

Katobu kabupaten Muna.
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BAB II

LANDASAN TEORETIK

A. Konsep Dasar Supervisi Akademik

Supervisi atau pengawasan merupakan sebuah aktivitas akademik yang

dilaksanakan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam

dari orang yang disupervisi. Tujuan utama supervisi/pengawasan adalah memberi

pelayanan kepada guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran, membina guru

agar kreatif dalam mengelola pembelajaran, memfasilitasi guru agar dapat

mengajar lebih efektif dan menyenangkan, melakukan kerjasama dengan guru

untuk mengembangkan kurikulum serta melaksanakan pembinaan. Jadi

pengawasan merupakan pelaksanaan teknis edukatif di sekolah baik berupa

penyusunan program pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran maupun

evaluasinya, agar mutu pembelajaran dapat meningkat.

Proses kegiatan pembelajaran merupakan kunci utama dari sebuah

keberhasilan, salah satunya ditentukan oleh kemampuan guru dalam

melaksanakan pengelolaan kelas. Kemampuan dan kreativitas seorang guru dalam

melakukan manuver-manuver disetiap pembelajaran serta melakukan inovasi akan

sangat mendukung keberhasilan dalam setiap proses pembelajaran. Oleh karena

itu guru memerlukan pembinaan secara kontinyu dan berkesinambungan agar

mampu mengembangkan dirinya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Menurut Djam’an Satori dalam Dadang Suhardan mengatakan bahwa
“Supervisi dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan
hasil pembelajaran agar kegiatan pembinaan relevan dengan peningkatan
kemampuan profesional guru.”1

1Dadang Suhardan, Supervisi Profesional: Layanan dalam Meningkatkan Mutu
Pengajaran di Era Otonomi Daerah,Op. Cit., h. 52.
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