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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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Hal itu diperkuat oleh pandangan Ali Imron yang menyatakan bahwa, guru

perlu disupervisi terus kemampuan profesionalnya, sebab supervisi yang terus

menerus akan memutakhirkan kemampuan profesionalnya.2Dalam melaksanakan

supervisi berbagai usaha dan tindakan yang dilakukan oleh seorang supervisor

dalam meningkatkan mutu guru sehingga akan berdampak pada akselerasi belajar

peserta didik makin cepat dalam mengembangkan potensi dirinya.

Dari pendapat tersebut di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa

pelaksanaan supervisi selalu diarahkan kepada perbaikan dalam melaksanakan

pembelajaran sehingga pembelajaran dapat terarah dengan baik untuk

meningkatkan mutu dan kualitas guru menjadi profesional dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Certo dalam Jerry H.Makawimbang berpendapat bahwa:

“Supervisor is manajer at the level of management which means that the

employees reporting to the supervisor are not manajer”. Supervisor adalah

manajer pada level pertama dari suatu proses manajemen, artinya karyawan

memberikan laporan kepada supervisor bukan pada manajer.3Jika menyambung

pendapat dari Certo tersebut dapat difahami bahwa seorang seorang guru harus

dapat melaksanakan pengajaran dengan baik dengan melakukan berbagai usaha.

Untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam menyangkut

pengawasan, maka peneliti menguraikan dibawah ini tentang pengertian supervisi

2Ali Imron, Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidika, Op. Cit., h. 6
3Jerry H. Makawimbang, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan, (Cet. I; Bandung:

Alfabeta, 2011), h. 89.



17

pengawas, tugas dan fungsi supervisi pengawas, serta sasaran supervisi

pendidikan.

1. pengertian supervisi pengawas

Pengertian supervisi dilihat dari sudut etimologi berasal dari kata

“supervision” yang terdiri dari kata super dan vision. Kata super berarti atas, lebih

tinggi dan sedangkan vision berarti melihat atau meninjau juga biasa diartikan

sebagai pengawasan utama dan pengontrolan tertinggi.4 Dengan demikian

supervisi pembelajaran bermakna menilik, mengawasi, mengamati yang ditujukan

kepada perkembangan guru dan personil sekolah lainnya dalam mencapai tujuan

pendidikan.

Secara umum supervisi berarti bantuan yang diberikan oleh pengawas

sekolah kepada guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, agar guru

mampu membimbing, melatih dan menginspirasi siswa dalam belajar untuk

menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian supervisi diberikan kepada

guru untuk mendukung keberhasilan belajar siswa.

Menurut Kimball Wiles sebagaimana yang dikutip oleh Saiful Sagala
bahwa:

“Supervisi sebagai aktifitas yang dirancang untuk memperbaiki pengajaran
pada semua jenjang persekolahan juga berkaitan dengan perkembangan dan
pertumbuhan anak sehingga tercipta kesesuaian dengan jenis bimbingan yang
diberikan kepada anak dengan tingkat perkembangannya.”5

Menurut Glickman dalam Ibrahim Bafadal sebagaimana yang dikutip oleh

Mukhtar bahwa “Supervisi pembelajaran serangkaian kegiatan membantu guru

4Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. IV;
Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), h. 1107

5Saiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontenporer, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2009),
h. 230.
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umtuk mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi

pencapaian tujuan pembelajaran”.6

Dari pendapat di atas maka peneliti membuat kesimpulan bahwa supervisi

pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pengawas terhadap

guru guna memberikan perubahan kearah yang lebih baik ketika proses

pembelajaran berlangsung. Purwanto mengatakan bahwa:

“Supervisi adalah segala bantuan dari para pengawas sekolah, yang tertuju
kepada perkembangan guru dan warga sekolah lainnya dalam mencapai
tujuan pendidikan, yaitu berupa  dorongan, bimbingan dan kesempatan bagi
pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru seperti bimbingan dalam usaha
dan pelaksanaan pengajaran, pemilihan alat pelajaran dan metode mengajar
yang lebih baik, cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses
pembelajaran.”7

Berdasarkan uraian tersebut, nampak bahwa esensi dasar supervisi

menekankan pada aspek pembinaan dan bimbingan kepada guru dan perbaikan

materi pembelajaran. Kegiatan tersebut semuanya diarahkan agar tercipta suasana

proses pembelajaran yang lebih baik dan mengarah kepada pencapaian tujuan

pembelajaran di sekolah.

Menurut Sahertian bahwa supervisi pengajaran adalah suatu usaha untuk
menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinyu
pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individu maupun secara
kelompok agar lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran.8

Menurut Kimball Willes dalam Jasmani dan Syaiful Mustofa yang

merumuskan konsep supervisi modern sebagai berikut. “ supervision is assistance

in the development of better teaching learning situation”. Supervisi adalah

bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Rumusan ini

6Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan (Jakarta: Gaung Persada,2
7Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Jakarta: Remaja Rosdakarya,

2008), h. 760
8Piet. A. Sahertian, Op. Cit, h. 17.
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mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi

pembelajaran yang meliputi Goal, Material, technique, method, teacher, student,

and environment. Situasi pembelajaran inilah yang perlu diperbaiki dan

ditingkatkan. Selanjutnya Willes memberikan batasan arti supervisi sebagai

“Supervision is a service activity that exist to help teacher do their job better”.9

Seorang supervisor bekerjasama dengan guru, tugasnya adalah membantu guru

dalam memecahkan masalah yang dihadapi yang terkait langsung dengan

pelaksanaan tugas di kelas.

Sehubungan dengan itu, Neagley berpendapat seperti yang dikutip oleh

Pidarta bahwa “supervisi adalah setiap pelayanan kepada guru-guru yang

bertujuan menghasilkan perbaikan instruksional, proses belajar mengajar, dan

kurikulum”.10

Pengertian ini lebih operasional dari pada rumusan-rumusan yang telah

dikemukakan sebelumnya, secara implisit pelayanan kepada guru-guru yang

dimaksudkan di sini mencakup bantuan, pengarahan, bimbingan yang berkaitan

dengan bidang pengajaran, situasi belajar dan kurikulum.

Pengawas sekolah memberikan dorongan, bimbingan, dan kesempatan

bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru seperti bimbingan dalam usaha

dan pelaksanaan pembaharuan pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat

pengajaran, metode mengajar dan cara penilaian. Hal penting lainnya adalah

kemampuan pengawas dalam membimbing untuk mengkoordinasikan dan

9Jasmani dan Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan: Terobosan Baru dalam
Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah dan Guru (Cet. I, Ar-Ruzz Media, 2013), h. 26.

10Made Pidarta, Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan( Jakarta: Bumi Aksara, 1992),
h. 29.
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menyerasikan semua sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan sekolah secara

efektif dan efisien.

Mencermati beberapa pandang dan teori di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa supervisi adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan bimbingan untuk

membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses belajar

mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan, dan bantuan dalam pengembangan

situasi belajar mengajar agar memperoleh kondisi yang lebih baik. Meskipun

tujuan akhirnya tertuju pada hasil belajar siswa, namun secara sederhana supervisi

merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui apa yang

salah, mengapa terjadi kesalahan dan bagaimana mengatasi kesalahan-kesalahan

tersebut serta mengupayakan agar kesalahan yang sama tidak berulang kembali.

2. Tugas dan Fungsi Supervisi

a. Tugas supervisi pengawas

Surat Keputusan MENPAN Nomor 118 tahun 1996 yang diperbaharui

dengan SK MENPAN Nomor 091/KEP/MEN. PAN/10/2001 pada pasal 1 ayat 1,

tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dinyatakan

bahwa:

“Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk
melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah,
sekolah dasar, dan sekolah menengah. Lalu, lanjut pada pasal 3 ayat (1)
dinyatakan bahwa, Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan
pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan”.
Kemudian dilanjutkan pada pasal 5 ayat (1), tanggung jawab pengawas
sekolah yakni melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya dan meningkatkan



21

kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan hasil prestasi
belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.11

Tanggung jawab pertama mengindikasikan pentingnya supervisi

manajerial, sedangkan tanggung jawab yang kedua mengindikasikan pentingnya

supervisi akademik. Hal ini dipertegas lagi dalam PP No. 19 tahun 2005 pasal 57

yang berbunyi “supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan supervisi

akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau

penilik satuan pendidikan”.12 Supervisi manajerial meliputi aspek pengelolaan dan

administrasi satuan pendidikan, sedangkan supervisi akademik meliputi aspek-

aspek pelaksanaan proses pembelajaran sesuai penjelasan pada pasal 57.

Pengawasan manajerial sasarannya adalah kepala sekolah dan staf sekolah

lainnya, sedangkan sasaran supervisi akademik sasarannya adalah guru.13

Mengacu pada SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan

fungsional pengawas dan angka kreditnya, keputusan bersama Mendikbud nomor

03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38

tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas serta

Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan

jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, dapat dikemukakan

tentang tugas pokok dan tanggung jawab supervisi pengawas sekolah yang

meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai

dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA.

11Departemen Agama RI, Pedoman Rekruitmen Calon Pengawas (Jakarta: Direktorat
Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004), h. 85

12

13Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, h. 89.
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2. Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi

belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Menurut keputusan Menpan No. 12/2007 Rincian tugas pokok pengawas

sekolah adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap
tahunnya pada sekolah yang dibinanya.

2. Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil
belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.

3. Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses
pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap
perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa.

4. Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber
daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah.

5. Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses
pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses
dan hasil belajar/ bimbingan siswa.

6. Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaran pendidikan di
sekolah binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan
pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan
lulusan/pemberian ijazah.

7. Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya dan
melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan
stakeholder lainnya.

8. Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan
kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya.

9. Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi
sekolah.

10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam
memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan
penyelenggaraan pendidikan. .14

Berdasarkan uraian di atas maka tugas pengawas mencakup: (1) inspecting

(mensupervisi), (2) advising (memberi advis atau nasehat), (3) monitoring

(memantau), (4) reporting (membuat laporan), (5) coordinating (mengkoordinir)

14Departemen Agama RI, Pedoman Rekruitmen Calon Pengawas, Op. Cit, h. 123



23

dan (6) performing leadership dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima

tugas pokok tersebut.15

Dalam menjalankan tugas sebagai supervisor, menurut Pidarta seorang

supervisor hendaknya dapat memilih teknik supervisi yang tepat, sesuai dengan

tujuan yang akan dicapai. Untuk kepentingan tersebut, berikut diuraikan beberapa

teknik supervisi yang bisa dilakukan, meliputi:

1. Teknik-teknik yang berhubungan dengan kelas, meliputi:
a. Observasi kelas
b. Kunjungan kelas

2. Teknik-teknik dengan berdiskusi, meliputi:
a. Pertemuan formal
b. Pertemuan informal
c. Rapat guru

3. Supervisi yang direncanakan bersama, meliputi:
a. Teknik supervisi sebaya
b. Teknik yang memakai pendapat siswa dan alat elektronika

4. Teknik yang mengunjungi sekolah lain.
5. Teknik melalui pertemuan pendidikan16

b. Fungsi supervisi pengawas

Fungsi supervisi menyangkut bidang kepemimpinan, hubungan

kemanusiaan, pembinaan proses kelompok, administrasi personil dan bidang

evaluasi.17 Secara garis besar fungsi supervisi dapat dikelompokkan dalam tiga

bidang yaitu: bidang kepemimpinan, bidang kepengawasan, dan bidang

pelaksana.18 Berpijak pada pengertian ini dapat dipertegas bahwa dengan

supervisi yang dilakukan secara intensif kepada guru, secara tidak langsung

peserta didik akan ikut terkena dampaknya yaitu meningkat prestasi belajarnya.

15 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Jakarta: Remaja
Rosdakarya, 2008), h. 760.

16Made Pidarta, Landasan Kependidikan – Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak
Indonesia ( Jakarta : Rineka Cipta, 1997 ), h. 65.

17Ngalim Purwanto, Op. Cit, h. 86.
18Departemen Agama R.I, Pedoman Rekruitmen Calon Pengawas, Op. Cit. h. 43.
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Para ahli telah merumuskan berbagai fungsi supervisi yang penting

diketahui oleh pimpinan atau kepala sekolah, diantaranya:

1. Dalam bidang kepemimpinan

a. Menyusun rencana dan program bersama.
b. Mengikut sertakan anggota-anggota kelompok (guru-guru,pegawai)

dalam berbagai kegiatan.
c. Memberikan  bantuan  kepada  anggota  kelompok  dalam  menghadapi

dan memecahkan persoalan-persoalan.
d. Membangkitkan  dan  memupuk  semangat  kelompok  atau  memupuk

moral yang tinggi kepada anggota kelompok.
e. Mengikut sertakan semua anggota dalam menetapkan putusan-putusan.
f. Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada anggota

kelompok  sesuai  dengan  fungsi-fungsi  dan  kecakapan  masing-
masing.

g. Mempertinggi daya kreatif para anggota kelompok.
h. Menghilangkan  rasa  malu  dan  rasa  rendah diri  pada  anggota

kelompok sehingga   mereka   berani   mengemukakan   pendapat   demi
kepentingan bersama.19

Pada  dasarnya  fungsi  supervisi  dalam  bidang  kepemimpinan  ini

mencoba untuk membantu guru dalam menangani berbagai persoalan yang

berkaitan dengan fungsi  kepemimpinan  dalam  diri  pribadi  guru.  Dengan

demikian  guru  mampu mengatasi   berbagai   perasaan   yang   menghalanginya

untuk   bisa   tampil   menjadi pemimpin bagi dirinya maupun kelompoknya.

2. Dalam hubungan kemanusiaan

a. Memanfaatkan  kekeliruan  ataupun  kesalahan-kesalahan  yang
dialaminya untuk  dijadikan  pelajaran  demi  perbaikan  selanjutnya,
bagi  diri  sendiri maupun bagi anggota kelompoknya.

b. Membantu mengatasi kekurangan maupun kesulitan yang dihadapi
anggota kelompok, seperti dalam hal kemalasan, merasa rendah diri,
acuh tak acuh, pesimistis, dan sebagainya.

c. Mengarahkan anggota kelompok kepada sikap-sikap yang demokratis.
d. Memupuk rasa saling menghormati diantara sesama anggota kelompok

dan sesama manusia.
e. Merasa curiga mencurigai antara anggota kelompok.

Dalam hubungannya dengan kemanusiaan, supervisi ini membantu

19
Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama Islam Sekolah

Umum dan Supervisi pada Madrasah (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 1996), h. 85.
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berbagai persoalan-persoalan sosial yang dihadapi oleh guru.

3. Dalam pembinaan proses kelompok

a. Mengenal   masing-masing   pribadi   anggota kelompok,   baik
kelemahan maupun kemampuan masing-masing.

b. Menimbulkan  dan  memelihara  sikap  percaya  mempercayai  antara
sesama anggota dan pimpinan.

c. Memupuk sikap dan kesediaan tolong menolong.
d. Memperbesar rasa tanggung jawab para anggota kelompok.
e. Bertindak bijaksana dalam menyelesaikan pertentangan atau perselisihan

pendapat diantara anggota kelompok
f. Menguasai teknik-teknik memimpin rapat dan pertemuan-pertemuan

lainnya.20

Pembinaan proses kelompok juga penting artinya dalam membina

tanggungjawab dan rasa kebersamaan dalam sebuah kelompok. Bagi peneliti, hal

ini diperlukan karena setiap guru harus mampu menghadapi segala situasi yang

muncul dalam kelompoknya.

4. Dalam bidang administrasi personil

a. Memilih personil yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang
diperlukan untuk suatu pekerjaan.

b. Menempatkan personil pada tempat dan tugas yang sesuai dengan
kecakapan dan kemampuan masing-masing.

c. Mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan meningkatkan
daya kerja serta hasil maksimal.21

5. Dalam bidang evaluasi
a. Menguasai dan memahami tujuan-tujuan pendidikan secara khusus dan

terinci.
b. Menguasai dan memiliki norma-norma atau ukuran-ukuran yang akan

digunakan sebagai kriteria penilaian.
c. Menguasai teknik-teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang

lengkap, benar, dan dapat diolah menurut norma-norma yang ada
d. Menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian sehingga mendapat

gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan
perbaikan-perbaikan.22

20Ibid. h.86.
21Ibid.h. 87.
22Ibid. h. 25.
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Berkaitan dengan fungsi pengawasan pendidikan yang dilakukan di

sekolah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membantu sekolah dan pemerintah untuk menciptakan lulusan yang baik
dalam hal kuantitas dan kualitas.

2. Membantu guru agar bisa dan dapat bekerja secara profesional sesuai
dengan kondisi masyarakat tempat sekolah itu berada.

3. Membantu sekolah bekerja sama dengan masyarakat.23

Pendapat lain dari para ahli mengenai fungsi dari supervisi menurut Made

Pidarta  fungsi supervisi dapat dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu:

1. Fungsi utama ialah membantu sekolah yang sekaligus mewakili pemerintah
dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yaitu membantu perkembangan
individu para peserta didik.

2. Fungsi tambahan ialah membantu sekolah dalam membina guru-guru agar
dapat bekerja dengan baik dan dalam mengadakan kontak dengan
masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat
serta mempelopori kemajuan masyarakat.24

Menurut Swearingen yang dikutip oleh Soewadji Lazarut, mengemukakan
bahwa fungsi supervisi pendidikan yaitu sebagai berikut:

“Mengkoordinasi semua usaha sekolah, Melengkapi kepemimpinan sekolah,
Memperluas pengalaman guru, Menstimulasi usaha-usaha kreatif, Memberi
fasilitas dan penilaian yang terus menerus, Menganalisis situasi belajar-
mengajar, Memberikan pengatahuan dan keterampilan kepada setiap
anggota staf, Memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam
merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan
mengajar guru-guru.”25

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto sedikitnya ada tiga fungsi

supervisi pendidikan yaitu:

1. Fungsi meningkatkan mutu pembelajaran.
2. Fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran.
3. Fungsi membina dan memimpin.26

Dari berbagai pendapat para ahli diatas mengenai fungsi dari supervisi

pendidikan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi supervisi

23Made Pidarta, Supervisi Pendidikan Kontekstual,Op. Cit., h. 4.
24Made Pidarta, Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan ,Op. Cit., h. 15.
25Soewardji Lazarut, Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya (Yogyakarta:Kanisius,

1984), h.34.
26Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Supervisi (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), h. 13.
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pendidikan adalah meneliti, menilai, memperbaiki dan membina guru dalam

melaksanakan proses pembelajaran sehingga dapat tercapai perbaikan mutu

pembelajaran.

Fungsi-fungsi tersebut bersifat fleksibel. Artinya dapat dikembangkan

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Setiap supervisor

pendidikan harus memahami dan mampu melaksanakan supervisi sesuai dengan

fungsi dan tugas pokoknya, baik menyangkut penelitian, penilaian, perbaikan,

maupun pengembangan.

Pada prinsipnya konsep dasar dari tugas pokok pengawas yang dilakukan
dalam bentuk kegiatan supervisi adalah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan
kepemimpinan guna membantu kepala sekolah dalam bidang manajerial dan
membantu guru dalam bidang akademik. Tujuan membantu kepala sekolah adalah
agar semua sumber daya sekolah dapat disediakan dan dimanfaatkan secara
optimal untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Adapun
membantu guru dalam bidang akademik, agar guru dapat membelajarkan peserta
didik dan mencapai kompetensi yang telah ditetapkan menggunakan model dan
strategi pembelajaran yang dipersiapkan.27

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pelaksanaan supervisi manajerial

berhubungan dengan perbaikan sebuah lembaga dalam hal ini sekolah atau

madrasah. Sedangkan supervisi akademik berkaitan dengan perbaikan dan

peningkatan kinerja guru agar lebih baik lagi.

Syaiful Sagala menguraikan bahwa bantuan yang diberikan pengawas

kepada kepala sekolah dalam bidang manajerial meliputi:

1. Menyusun perencanaan sekolah berbasis data yang akurat.
2. Mengelola program pembelajaran dengan menyediakan dukungan fasilitas

dan dukungan lainnya.
3. Mengelola kreatifitas kesiswaan.
4. Mengelola sarana dan prasarana yang digunakan untuk pembelajaran.
5. Mengelola personel sekolah dengan cara meningkatkan kapasitasnya.

27Syaiful Sagala, Supervisi  Pembelajaran  dalam  Profesi  Pendidikan, Op. Cit., h. 242.
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6. Mengelola keuangan sekolah dengan transparan dan akuntabel.
7. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat yang harmonis dan kondusif.
8. Mengelola administrasi sekolah yang teratur dan layanan prima.
9. Mengelola sistem informasi sekolah yang bermanfaat meningkatkan kualitas

pembelajaran.
10. Mengevaluasi program secara detail dan mengambil langkah-langkah

perbaikan.
11. Memimpin sekolah dengan hati nurani yang memanusiakan manusia.28

Dalam bidang akademik, pengawas memberikan pelayanan membantu

guru untuk meningkatkan kualitas layanan belajar yang diterima peserta didik

kearah yang lebih baik. Kinerja guru yang dibantu pengawas dalam hal ini

meliputi persiapan mengajar, melaksanakan proses pembelajaran di kelas dan

mengadakan evaluasi hasil belajar dan memeriksa kemampuan dan ketrampilan

guru melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pengawas juga membantu

meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam memberi bimbingan

belajar kepada peserta didik agar mampu memperoleh perkembangan yang

optimal. Hal-hal yang dilakukan pengawas tersebut merupakan bagian dari upaya

meningkatkan mutu pelayanan tenaga pendidik agar lebih semangat dalam

melaksanakan tugasnya.

Inti dari kegiatan supervisi adalah bagaimana mengintegrasikan fungsi-

fungsi tersebut kedalam tugas pembinaan terhadap pribadi guru dan tenaga

kependidikan lainnya yang disupervisi. Jika fungsi-fungsi tersebut benar-benar

dikuasai dan dijalankan dengan baik oleh setiap supevisor maka kelancaran

jalannya sekolah atau lembaga dalam pencapaian tujuan pendidikan akan lebih

terjamin.

28Ibid. h. 233.
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Berdasarkan uraian tersebut dapat dimaknai oleh peneliti bahwa supervisi

manajerial yang dilakukan pengawas cenderung mengarah kepada peran kepala

sekolah atau kepala madrasah dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen di

sekolah. Adapun supervisi manajerial yang dilakukan pengawas bagi guru adalah

cenderung pada supervisi akademik.

3. Sasaran Supervisi Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan pada pasal 57 ditegaskan bahwa ”Supervisi

akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau

penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan”.29Bertolak dari peraturan

tersebut tentunya sasaran supervisi pendidikan adalah meningkatkan kualitas

pendidikan. Djam’an Satori dalam Dadang Suhardan menyatakan bahwa sasaran

pengawasan akademik adalah peningkatan proses pembelajaran untuk

meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran.30

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa,ada tiga macam sasaran supervisi

yaitu pembelajaran atau instruksional, pendukung kelancaran pembelajaran atau

administratif dan kelembagaan.31Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa sasaran

pengawasan meliputi proses pembelajaran yang didalamnya terdapat guru yang

mengajar dan peserta didik yang belajar, administrasi dan kelembagaan.

Selanjutnya jika ditinjau dari objek yang diawasi biasanya dalam bentuk

praktek di lapangan ada tiga macam supervisi yaitu:

29Departemen Agama RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang
Pendidikan, (Jakarta: Dirjen Pendais, 2006), h. 186.

30Dadang Suhardan, Supervisi Profesional: Layanan dalam Meningkatkan Mutu
Pengajaran di Era Otonomi Daerah,Op. Cit., h. 54.

31Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Supervisi,Op. Cit., h. 33.
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a. Supervisi akademik yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada
masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam
lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siang sedang dalam proses
mempelajari sesuatu.

b. Supervisi adminstrasi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada
aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar
terlaksananya pembelajaran.

c. Supervisi lembaga yang menebarkan atau menyebarkan objek pengamatan
supervisor pada aspek-aspek yang berada diseantero sekolah. Jika
supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan
nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan.32

Sasaran supervisi pendidikan adalah kegiatan pengawas ditujukan kepada

situasi pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan tercapainya tujuan

pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, sasaran utama dari pengawasan

pendidikan adalah pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik dan

pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti pengelolaan kelas, pengelolaan sekolah,

pengelolaan administrasi kurikulum, pelaksanaan bimbingan, ketersediaan

fasilitas pendukung pendidikan dan pengajaran serta pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti dapat menarik

kesimpulan bahwa sasaran pelaksanaan supervisi di bidang pendidikan meliputi,

pengawasan dalam bidang akademik yaitu mengamati secara langsung proses

pembelajaran, pengawasan dalam bidang administrasi yang dapat mendukung

terlaksananya pembelajaran dan pengawasan dalam bidang kelembagaan yaitu

mengamati aspek-aspek yang ada di sekolah dengan tujuan meningkatkan mutu

pembelajaran.

32Dadang Suhardan, Op. Cit., h. 47
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B. Hakikat Kinerja Guru

1. Pengertian Kinerja Guru

Secara leksikal, kinerja berarti sesuatu yang dicapai, prestasi yang

diperlihatkan, kemampuan kerja.33 Kata kinerja atau performance dapat diartikan

sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja dan unjuk

kerja. Jadi kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses.34Sedangkan

pengertian guru secara leksikal adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya

mengajar.35

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen dikatakan 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.36

Dengan demikian menurut peneliti bahwa guru adalah pendidik

profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, memberi teladan menilai dan mengevaluasi peserta didik

untuk mencapai tujuan pendidikan. Kinerja guru dalam pembelajaran berkaitan

dengan kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi

pembelajaran, baik yang berkaitan dengan proses maupun hasilnya.

33Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Ed.
IV; Jakarta: Gramedia, 2008), h.503.

34John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia; An English-Indonesian
Dictionary (Cet. XXX; Jakarta: Gramedia, 2008), h. 425.

35Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Ed. III; Cet. II;
Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 288.

36Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 3.
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Kinerja juga merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi, dan visi lembaga pendidikan. Selain itu kinerja juga merupakan hasil

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan

tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.37

Suyadi mengemukakan bahwa:

“Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan
wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya
mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan sesuai dengan moral dan
etika.38 Adapun menurut Simatupang bahwa: “kinerja adalah hasil dan
fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu
tertentu.”39

Lebih jauh lagi, mengutip pandangan Qurais Shihab bahwa kerja adalah
sebuah aktifitas yang menggunakan daya yang dianugerahkan Allah swt.
Menurutnya, secara garis besar manusia dianugerahi empat daya pokok. Pertama,
daya fisik yang menghasilkan kegiatan fisik dan ketrampilan. Kedua, daya pikir
yang mendorong pemiliknya berpikir dan menghasilkan ilmu pengetahuan.
Ketiga, daya kalbu yang menjadikan manusia mampu berhayal, mengekspresikan
keindahan, beriman dan merasa serta berhubungan dengan Allah swt. Sang
Pencipta. Keempat, daya hidup yang menghasilkan semangat juang, kemampuan
menghadapi tantangan dan menanggulangi kesulitan. Penggunaan salah satu daya
tersebut itulah yang dikatakan kerja.40

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka peneliti dapat

menarik kesimpulan bahwa kinerja atau prestasi kerja yaitu hasil yang dicapai

seseorang menurut ukuran yang berlaku dalam waktu tertentu yang berkaitan

dengan pekerjaan dan tindakannya. Kinerja dapat dimaknai sebagai usaha yang

37A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, Ekonomi Kinerja SDM (Bandung: Rineka Aditama,
2005), h.9.

38Suyadi Prawirosentono, Kebijakan Kinerja Karyawan (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 2.
39J. P. Simatupang, Pengantar Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Liberty, 1994), h. 4.
40M. Qurais Shihab, Secercah Cahaya Ilahi (Cet. III; Bandung: Mizan, 2002), h. 222.
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Sudarwan Danim mengutarakan bahwa:
“Alasan manusia bekerja yaitu adanya kebutuhan untuk hidup layak, tugas
pokok dan fungsinya menurut dia bekerja, dorongan berpartisipasi, rasa ingin
mencapai tujuan secara tepat, suasana atau iklim lingkungan kerja yang sehat,
terpenuhinya kebutuhan pribadi, seperti rasa ingin tumbuh dan
berkembang”.44

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kinerja guru dipengaruhi

oleh beberapa faktor, baik individu maupun lingkungan organisasi. Menurut

Zamroni ada lima karakteristik kerja guru, yaitu:

pekerjaan guru adalah pekerjaan yang bersifat individualistis, pekerjaan
guru adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam ruang yang terisolir dan
menyerap seluruh waktu, pekerjaan guru adalah pekerjaan yang
kemungkinan terjadinya kontak akademis antar guru rendah, pekerjaan
guru tidak pernah mendapatkan umpan balik, pekerjaan guru memerlukan
waktu untuk mendukung waktu kerja di ruang kelas.45

Dengan demikian, untuk meningkatkan kinerja guru harus didukung oleh

motivasi kerja sehingga guru dalam melaksanakan tugas dapat berjalan optimal.

Bagi peneliti, motivasi berarti pemasok daya (energizer) untuk bertingkah laku

secara terarah. Setidaknya, dorongan-dorongan untuk memberikan yang terbaik

dalam sebuah pekerjaan adalah bagian dari anjuran Islam. Motivasi berprestasi

yang harus dipegang oleh setiap muslim yang beriman guna perbaikan kualitas

hidupnya.Orang yang memahami tentu akan menjadikan dirinya seorang muslim

yang kreatif dan lebih mengutamakan kualitas produk kerja ketimbang bersikap

dan bekerja apa adanya sekedar melaksanakan tugas dan kewajiban yang bersifat

rutinitas.

44Sudarwan Danim, Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2004), h. 36.

45Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000),
h. 76.
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2. Indikator Kinerja Guru

Istilah kinerja guru berasal dari kata job performance/actual performance

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), sebagai

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggug jawab yang diberikan.46 Menurut

Harold D. Stolovith dalam bukunya The Developmen and Evolutin of Human

Performance Inprovement bahwa kata performance dapat ditinjau dari dua

perspektif yang berbeda; pertama, dilihat dari pengertian yang lebih mengarah

pada pertunjukan panggung dari pada maknanya yang subtantif, yakni suatu hasil,

pencapaian yang terukur atau pelaksanaan dari sesuatu yang dialami termasuk

pencapaian hasil pekerjaan. Kedua, dipandang sebagai pencapaian yang sangat

bernilai yang dihasilkan dari aktivitas yang menghabiskan biaya tinggi.47 Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja berarti sesuatu yang dicapai, prestasi yang

diperlihatkan, atau kemampuan kerja.48

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai

tujuan dan standar yang telah ditetapkan.49 Untuk mencapai kinerja maksimal,

guru harus berusaha mengembangkan seluruh kompetensi yang dimilikinya dan

juga memanfaatkan serta ciptakan situasi yang ada di lingkungan sekolah sesuai

dengan aturan yang berlaku. Kinerja juga dimaknai sebagai hasil yan berguna

46A.Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Rosda
Karya, 2000), h. 67.

47Harold D. Stolovith, The Development and Evolution of Human Peformance
Inprovement (New Jersey: Pearson Merril Prentece Hall, 2007), h. 134.

48Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi
III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 503.

49Ondi Saondi dan ArisSuherman, Op. Cit. h. 20.
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yang telah dicapai oleh setiap individu atau organisasi, hal ini mencakup

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang melekat pada individu atau organisasi

yang diperoleh selama melakukan aktivitas pembelajaran.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan  dari beberapa pengertian di

atas, bahwa kinerja adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugasnya

yang menghasilkan hasil yang memuaskan, guna tercapainya tujuan organisasi

kelompok dalam suatu unit kerja. Jadi yang dimaksud kinerja dalam penelitian ini

adalah kemampuan pendidik dalam menggunakan dan menerapkan pengetahuan,

sikap dan keterampilan  yang diperoleh dalam menjalankan tugas dan profesinya.

Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan.

Menurut Ivor K. Davies mengatakan bahwa guru mempunyai empat fungsi

umum yang merupakan ciri pekerja seorang guru, adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan yaitu pekerjaan seorang guru menyusun tujuan belajar.
2. Mengorganisasikan yaitu pekerjaan seorang guru untuk mengatur dan

menghubungkan sumber-sumber belajar sehingga dapat mewujudkan tujuan
belajar  dengan cara yang paling efektif, efesien, dan ekonomis.

3. Memimpin yaitu pekerjaan seorang guru untuk memotivasi, mendorong,
dan menstimulasi peserta didik, sehingga mereka siap mewujudkan tujuan
belajar.

4. Mengawasi yaitu pekerjaan seorang guru untuk menentukan apakah
fungsinya  dalam mengorganisasikan dan memimpin di atas telah berhasil
dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan belum dapat
diwujudkan maka guru harus menilai dan mengatur kembali situasinya dan
bukunya mengubah tujuan.50

Khusus mengenai kinerja guru merujuk pada unjuk kerja yang dilakukan

guru dalam melaksanakan tugas dan profesinya. Tugas dan profesi guru

mencakup:

1. Merencanakan pembelajaran  (teaching plans and materials) atau disebut
dengan rencana pelaksanaan pembelajaran.

50Ivor K. Davies, Pengelolaan Belajar (Jakata: Rajawali Pers, 1987), h. 35-36.
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2. Prosedur pembelajaran (classroom procedure).
3. Hubungan antar pribadi (interperson skill).51

Penilaian terhadap kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran dapat

diukur  melalui delapan indikator, yaitu:

1. Mampu mendiskripsikan tujuan.
2. Mampu memilih materi.
3. Mampu mengorganisir materi.
4. Mampu menentukan metode dan strategi pembelajaran.
5. Mampu menentukan sumber belajar, media, alat peraga.
6. Mampu  menyusun perangkat penilaian.
7. Mampu menentukan teknik penilaian.
8. Mampu mengalokasikan waktu.52

Penilaian kinerja guru boleh jadi berbeda antara satu sekolah dengan

sekolah yang lain tergantung dari konteks lingkungan dan karakteristik pendidik

dan peserta didik yang diukur. Keberagaman ini dapat membangun suatu

kekuatan tersendiri untuk mengungkap kekhasan dan keberagaman kemampuan.

Keberhasilan seorang guru bisa dilihat apabila kriteria-kriteria yang ada telah

mencapai secara keseluruhan. Jika kriteria telah tercapai berarti pekerjaan seorang

guru telah dianggap memiliki kualitas kerja yang baik. Sebagaimana yang telah

disebutkan dalam pengertian kinerja bahwa kinerja guru adalah hasil kerja yang

terlihat dari serangkaian kemampuan yang dimiliki oleh seorang yang berprofesi

sebagai guru.

Ada beberapa indikator yang dapat dilihat peran guru dalam meningkatkan

kemampuan dalam pembelajaran. Indikator tersebut adalah:

1. Kemampuan merencanakan pembelajaran yang meliputi:
a. Mengetahui garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan.
b. Menyesuaikan analisis mata pelajaran.

51Direktorat Tenaga Kependidikan, Penilaian Kinerja Guru (Jakarta: Dirjen Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas, 2008), h. 22.

52Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Cet. VIII; Bandung: Remaja Rosdakarya,
2011), h. 7.
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c. Menyusun program semester.
d. Menyusun program pembelajaran.53

2. Kemampuan melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang meliputi:
a. Tahap pra instruksional.
b. Tahap instruksional.
c. Tahap evaluasi dan tindak lanjut.

3. Kemampuan mengevaluasi pembelajaran, meliputi:
a. Evaluasi normatif.
b. Evaluasi formatif.
c. Laporan hasil evaluasi.
d. Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan.54

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Unifa Rosyidi, et. al. mengatakan

bahwa “Penilaian kinerja guru mata pelajaran dilakukan dengan mengacu kepada

dimensi tugas utama guru yang meliputi kegiatan merencanakan,dan

melaksanakan pembelajaran, serta mengevaluasi”.55

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut peneliti bahwa kinerja guru

dapat dilihat dari tugas pokok seorang guru yang terdiri dari merencanakan

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, untuk

mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas pokok guru di lapangan maka perlu

diadakan penilaian. Adapun penilaiannya dilihat dari dimensi tugas utama ini

kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja yang terukur sebagai bentuk unjuk

kerja guru dalam melaksanakan tugas utamanya akibat dari kompetensi yang

dimiliki guru.

Indikator kinerja dari setiap dimensi tugas utama akan dinilai dengan

menggunakan rubrik penilaian yang lebih rinci untuk melihat apakah unjuk kerja

53R. Ibrahim dan Nana Syaodih, Perencanaan Pengajaran (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta,
1996), h. 42.

54Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),h.
10.

55Unifah Rosyidi, Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), h. 9.
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dari kepemilikan kompetensi tersebut tergambar dalam hasil kajian dokumen

perencanaan termasuk dokumen pendukung lainnya dan/atau hasil pengamatan

yang dilaksanakan oleh penilai pada saat melakukan pengamatan dalam

pembelajaran selama proses penilaian kinerja. Adapun indikator penilaian kinerja

guru yaitu:

1. Aspek perencanaan pembelajaran terdiri dari:
a. Guru memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan

kurikulum/silabus dan memperhatikan karakteristik peserta didik.
b. Guru menyusun bahan ajar secara runtut, logis, kontekstual, dan mutakhir
c. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif
d. Guru memilih sumber belajar/ media pembelajaran sesuai dengan materi

dan strategi pembelajaran

2. Aspek Pelaksanaan Pembelajaran
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Guru memulai pembelajaran dengan efektif
2) Guru memotivasi peserta didik
3) Guru menyampaikan indikator

b. Kegiatan Inti
1) Guru menguasai materi pelajaran.
2) Guru menerapkan pendekatan/strategi pembelajaran yang efektif
3) Guru memanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran.
4) Guru memelihara keterlibatan peseta didik dalam pembelajaran
5) Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran

c. Kegiatan Penutup
1) Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif.
2) Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
3) Guru melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas.
4) Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk

pertemuan berikutnya.
3. Penilaian Pembelajaran

a. Guru merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan
belajar peserta didik

b. Guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk
memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik dalam mencapai
kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis dalam RPP.

c. Guru memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan
balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan
penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya.
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d. Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan
memanfaatkan hasil penilaian evaluasi.56

Jadi menurut peneliti, kinerja guru yang terdapat diatas merupakan

indikator kinerja guru yang terdiri dari kemampuan guru dalam merencanakan

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran peserta

didik. Hasil penilaian kinerja guru selanjutnya digunakan untuk membantu guru

dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya pada kompetensi tertentu

sesuai keperluan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Upaya meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal

yang membawa dampak pada perubahan kinerja guru. Menurut Ondi Saondi dan

Aris Suherman ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru yaitu

kepribadian dan dedikasi, pengembangan profesi, kemampuan mengajar,

hubungan dan komunikasi serta kedisiplinan,57 yang akan dijelaskan sebagai

berikut:

a. Kepribadian dan Dedikasi

Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis

dan fisik, artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu

gambaran dari kepribadian orang itu, dengan kata lain baik tidaknya citra

seseorang ditentukan oleh kepribadiannya. Lebih lanjut Zakiah Darajat

56Ibid, h. 10-11
57Ondi Saondi dan Aris Suherman,Etika Profesi Keguruan(Cet.I;Bandung:Refika

Ditama,2010), h. 24.
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mengemukakan bahwa “faktor terpenting bagi seorang guru adalah

kepribadiannya”.58

Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam

membina dan membimbing peserta didik. Semakin baik kepribadian guru,

semakin baik dedikasinya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

sebagai guru, ini berarti tercermin suatu dedikasi yang tinggi dari guru dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Kepribadian dan dedikasi

yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugasnya di sekolah.

b. Pengembangan Profesi

Menurut Uzer dalam Sudarwan Danim dan khairil mengatakan bahwa

guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang

memerlukan keahlian khusus sebagai guru.59Pengertian tersebut mengisyaratkan

pekerjaan guru tidak bisa dipegang oleh sembarang orang kecuali yang memiliki

kompetensi dan keahlian di bidang pendidikan.

Pembinaan dan pengembangan profesi guru bertujuan untuk meningkatkan

kinerja dan dilakukan secara terus menerus sehingga mampu menciptakan kinerja

sesuai dengan persyaratan yang diinginkan, disamping itu pembinaan harus sesuai

arah dan tugas/fungsi yang bersangkutan dalam sekolah. Semakin sering profesi

guru dikembangkan melalui berbagai kegiatan seperti seminar/workshop,

diklat/pelatihan atau melalui kegiatan pertemuan-pertemuan Musyawarah Guru

Mata Pelajaran(MGMP), maka semakin mendekatkan guru pada pencapaian

58Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),h. 24.
59Sudarwan Danim dan Khairil, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.

8.
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predikat guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga harapan

kinerja guru yang lebih baik akan tercapai.

c. KemampuanMengajar

Untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, guru memerlukan kemam-

puan. Cooper dalam Ondi Saondi dan Aris Suherman mengemukakan bahwa guru

harus memiliki kemampuan merencanakan pengajaran, menuliskan tujuan

pembelajaran, menyajikan bahan pelajaran, memberikan pertanyaan kepada

peserta didik, mengajarkan konsep, berkomunikasi dengan peserta didik,

mengamati kelas, dan mengevaluasi hasil belajar.60Kemampuan mengajar guru

yang dikemukakan di atas sesuai dengan tuntutan standar tugas pokok guru

sebagai pendidik profesional yang diberi tugas untuk mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi.

Jika guru telah menguasai kemampuan dalam mendidik dan mengajar

maka akan berdampak pada pola kerja guru yang makin meningkat, sebaliknya

jika kemampuan mengajar yang dimiliki guru sangat sedikit akan berakibat bukan

saja menurunkan prestasi belajar siswa tetapi juga menurunkan tingkat kinerja

guru itu sendiri.

d. Hubungan dan Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah penting bagi semua organisasi oleh karena

itu para pemimpin organisasi dan para komunikator dalam organisasi perlu

memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka. Guru dalam

proses pelaksanaan tugasnya perlu memperhatikan hubungan dan komunikasi baik

60Ondi Saondi dan Aris Suherman, Op.Cit.h. 32.
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antara pengawas dengan kepala sekolah, pengawas dengan guru, guru dengan

guru, guru dengan siswa, dan guru dengan personalia lainnya di sekolah.

Hubungan dan komunikasi yang baik membawa konsekwensi terjalinnya

interaksi seluruh komponen yang ada dalam sistem sekolah. Terbinanya hubungan

dan komunikasi di dalam lingkungan sekolah memungkinkan guru dapat

mengembangkan kreativitasnya sebab ada jalan untuk terjadinya interaksi dan ada

respon balik dari komponen lain di sekolah atas kreativitas dan inovasi tersebut,

hal ini menjadi motor penggerak bagi guru untuk meningkatkan kinerjanya.

e. Kedisiplinan

The Liang Gie dalam Ondi Saondi dan Aris Suherman memberikan

pengertian disiplin sebagai berikut “disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana

setiap orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-

peraturan yang telah ada dengan rasa senang”.61

Kedisiplinan sangat perlu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya

sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing peserta didik, melalui kedisiplinan

seorang guru menjadi tuntutan yang sangat penting untuk dimiliki dalam upaya

menunjang dan meningkatkan kinerjanya.

C. Pengembangan Profesionalisme Guru

1. Pengertian Profesionalisme Guru

Istilah profesionalisme berasal dari profession. Dalam Kamus Inggris-

Indonesia, “profession berarti pekerjaan”.62 Suharsimi  Arikunto  mengartikan

profesi sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan keahlian taknis

61Ibid.h. 19.
62John M. Echols dan Hassan Shadili, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia,

1996),h. 449.
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serta  prosedur  tertentu  yang telah  dipelajari  dari  suatu  lembaga pendidikan,

kemudian diterapkan di masyarakat untuk memecahkan suatu masalah.63 Dalam

buku yang ditulis oleh Kunandar yang berjudul Guru Profesional Implementasi

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disebutkan pula bahwa profesionalisme

berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan

ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai “suatu jabatan atau

pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang

diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu

pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu”.64

Menurut Martinis Yamin profesi mempunyai pengertian “seseorang yang

menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur

berlandaskan intelektualitas”.65 Jasin Muhammad yang dikutip oleh Yunus

Namsa, menjelaskan bahwa:

“Profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya
memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara
menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli.
Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam suatu pekerjaan
profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan
intelektual yang mengacu pada pelayanan yang ahli.”66

Kunandar mengemukakan profesi guru adalah “keahlian dan kewenangan

khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk

63Lihat Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi (Jakarta:Rineka
Cipta, 2009), h. 15

64Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) danPersiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),
h. 46.

65Yamin, Martinis, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP, (Jakarta: Gaung
Persada Press,2007), h. 3.

66Namsa, M. Yunus, Kiprah Baru Profesi Guru Indonsia Wawasan Metodologi
PengajaranAgama Islam, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2006), h. 29.
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menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.

Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan

kompetensi (keahlian dankewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar

dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil

guna”.67

Berdasarkan definisi di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan

bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan

kompetensi intelektualitas, sikap dan keterampilan tertentu yang diperolah melalui

proses pendidikan secara akademis.

Adapun mengenai kata Profesionalisme, Uzer Usman memberikan suatu

kesimpulan bahwa “suatu pekerjaan yang bersifat professional memerlukan

beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian

diaplikasikan bagi kepentingan umum”.68 Kata profesional itu sendiri berasal dari

kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang

mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata

lain, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat

dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan

yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.

Bertitik tolak pada pengertian ini, maka guru profesional adalah orang yang

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia

67Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) danPersiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, Op. Cit, h. 46.

68Uzer Usman, Proses Belajar Mengajar, (Cet .  IV; Jakar ta : Bumi   Aksara ,
2006),  h118.
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mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang

maksimal.69

H.A.R. Tilaar menjelaskan pula bahwa “seorang profesional menjalankan

pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki

kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional

menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara

amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang professional

akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui

pendidikan dan pelatihan”70. Adapun mengenai pengertian profesionalisme itu

sendiri adalah, “suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam

pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan

khusus atau latihan khusus”.71

Profesionalisme guru adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan
sesorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan
keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau
norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.72

Menurut peneliti bahwa profesionalisme guru akan tercermin dalam

pelaksanaan pengabdian tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi

maupun dalam metode, yang ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam

melaksanakan seluruh pengabdiannya. Profesionalisme guru hendaknya mampu

69 Usman, M. Uzer, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2006), h. 14-15.

70 H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.
86.

71Usman, M. Uzer, Op. Cit, h. 14
72 Mohammad Surya, Percikan Perjuangan Guru, (Cet. I; Semarang: Aneka Ilmu, 2003),

h. 28
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memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru yang mempunyai

tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual.

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas

suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang

berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara

itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang

dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata

lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang

yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga

ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan

maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan

baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.73

Sedangkan Oemar Hamalik mengemukakan bahwa “guru professional

merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki

tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam

mengajar pada kelas-kelas besar”.74

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa, profesi

adalah suatu jabatan, profesional adalah kemampuan atau keahlian dalam

memegang suatu jabatan tertentu, sedangkan profesionalisme adalah jiwa dari

suatu profesi dan profesional. Dengan demikian, profesionalisme guru dalam

penelitian ini adalah profesionalisme guru sekolah dasar, yaitu seorang guru yang

memiliki kemampuan dan keahlian dalam proses pembelajaran serta telah

73 Kunandar, Guru Profesional, Op. Cit, h. 46-47.
74Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi(Jakarta: PT.

BumiAksara, 2006), h. 27.
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berpengalaman dalam proses pembelajaran sehingga ia mampu melakukan tugas

dan fungsinya sebagai guru yang profesional dengan kemampuan yang maksimal

serta memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria guru profesional, dan profesinya

itu telah menjadi sumber mata pencaharian.

Menurut Tatty S.B. Amran yang di kutip oleh Muhamad Nurdin bahwa

“untuk pengembangan profesional diperlukan “KASAH”. “KASAH” adalah

akronim dari Knowledge (pengetahua), Ability (kemampuan), Skill

(keterampilan), Attitude (sikap diri), dan Habit (kebiasaan diri).”75

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Knowledge (Pengetahuan)
Menurut Hatta yang dimaksud pengetahuan adalah “sesuatu yang di dapat
dari membaca dan pengalaman. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah
pengetahuan dengan jalan keterangan (analisis)”.76

Dalam pengembangan profesionalisme, menambahkan dan mengasah

pengetahuan adalah wajib. Karena tanpa diasah dengan cara diamalkan,

pengetahuann tidak akan ada manfaatnya. Dalam pengembangan

profesionalisme guru, menambahkan ilmu pengetahuan adalah hal yang

mutlak, seorang guru harus memiliki banyak ilmu pengetahuan akan tetapi

harus mengadakan skala prioritas.

b. Ability (Kemampuan)
Kemauan terdiri dari dua unsur, yaitu yang bisa di pelajari dan yang

alamiah. Pengetahuan dan keterampilan adalah unsur kemampuan yang bisa

dipelajari, sedangkan yang alamiah orang menyebutnya dengan bakat.

75 Muhamad Nurdin, Kiat-kiat Menjadi Guru Profesional, (Ar-Ruzz Media:Yogyakarta,
2004), h.139

76 Ibid, h.140
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Jika orang hanya mengandalkan bakat saja tanpa meningkatkan

kemampuannya maka dia tidak akan berkembang. Kemampuan paling dasar

yang di butuhkan adalah kemampuan dalam mengatasi setiap perubahan

yang terjadi sehingga seorang guru profesional harus mampu mengantisipasi

perubahan dengan banyak membaca agar bertambah ilmunya. Sebagaimana

berdasarkan pendapat Jeannette yang di kutip oleh M. Nurdin bahwa

“jika seorang guru ingin bertambah ilmu pengetahuannya maka dia harus
menggunakan dunia ini sebagai ruang kelasnya”.77

Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru pada pengembangan

profesionalisme guru menurut yuliana adalah; menguasai bahan pelajaran,

kemampuan mendiagnosa tingkah laku siswa, kemempuan meaksanakan proses

pengajaran dan kemampuan mengukur proses belajar sisiwa.78

c. Skill (keahlian)

Skill merupakan salah satu unsur pngetahuan yang dapat dipelajari pada

unsur penerapannya dan bermanfaat untuk jangka panjang. Untuk

mengembangkan profesionalisme guru maka keterampilan guru harus

berkembang. Adapun bentuk keterampilan guru yang harus dikembangkan.

Menurut Bafadal yang dikutip oleh M. Nurdin bahwa “keterampilan yang
harus dimiliki seorang guru adalah keterampilan merencanakan pengajaran,
keterampilan mengimplementasikan pengajaran, dan keterampilan menilai
pengajaran”.79

d. Attitude (Sikap Diri)
Menurut Tatty SB yang dikutip oleh M. Nurdin bahwa “dalam
pengembangan profesionalisme seorang guru, sikap diri yang harus
dipegang adalah disiplin. Disiplin merupakan sikap diri yang tidak bisa

77Ibid, h.143
78 Lia Yuliana, Jurnal penelitian ilmu pendidikan. Thn 2009 vol 2, No 1, maret 2009 h. 4
79 Ibid, h. 146
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dipaksakan oleh peraturan. Sebagus apapun peraturan kalau disiplin tdak
tertanam dalam dirinya maka peraturan tidak akan dilaksankan”.80

Dalam usaha pengembangan profesionalitas guru, sikap diri yang diperlukan

yaitu disiplin yang tinggi, percaya diri yang positif, akrab dan ramah

(berwibawa), berani berkata karena benar.

e. Habit (Kebiasaan Diri)
Kebiasaan adalah suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan tumbuh
dalam pikiran. Pengembangan kebiasaan diri harus dilandasi dengan
kesadaran bahwa usaha tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang.
Kebiasaan positif yang harus dikembangkan dalam diri seorang guru di
antaranya adalah menyapa dengan ramah, memberi pujian kepada anak
didik dengan tulus, menyampaikan rasa penghargaan kepada kerabat, teman
sejawat atau anak didik yang berprestasi.81

Dari pendapat diatas maka peneliti dapat menari kesimpulan bahwa untuk

mengembangkan profesionalisme seorang guru maka hal terpenting yang utama

dikembangkan yaitu terkait ilmu pengetahuannya, sebagai seorang pendidik harus

memiliki ilmu pengetahuan yang luas agar menghasilkan siswa-siwa yang cerdas,

kemudian juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankan profesinya

didukung degan keahlian, sikap  dan kebiasaan yang baik. Hal ini memiliki

keterkaitan sehingga apabila hal tersebut berkembang dengan baik maka akan

menghasilkan guru-guru yang memiliki profesionalisitas yg baik.

2. Kriteria Guru Profesional

Guru profesional senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang

akan diajarkan dalam interaksi pembelajaran, serta senantiasa mengembangkan

80 Ibid, h. 149
81 Ibid, h.152
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kemampuan secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun

pengalamannya.

Guru profesional hendaknya memiliki empat kompetensi guru yang telah

ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

Tentang Guru dan Dosen yaitu, kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional

dan sosial.82 Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga

memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik. Kita

pun tentunya ingin menjadi guru profesional, akan tetapi banyak kriteria yang

harus dipenuhi untuk menjadi guru yang profesional. Adapun kriteria-kriteria

tersebut diantaranya:

a. Mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur sehingga mampu
memberikan contoh yang baik pada anak didik.

b. Mempunyai kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak didik dengan
baik.

c. Menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi
belajar mengajar

d. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang
tugas.

e. Menguasai berbagai adminitrasi kependidikan ( RPP, Silabus, Kurikulum,
KKM, dan sebagainya ).

f. Mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk mengabdikan ilmu
yang dimiliki pada peserta didik.

g. Tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya.
h. Mengikuti diklat dan pelatihan untuk menambah wawasan dan pengalaman.
i. Aktif, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan pembelajaran dan selalu up

to date terhadap informasi atau masalah yang terjadi di sekitar.
j. Menguasai IPTEK (komputer, internet, blog, facebook, website, dsb).
k. Gemar membaca sebagai upaya untuk menggali dan menambah wawasan.
l. Tidak pernah berhenti untuk berkarya (membuat PTK, bahan ajar, artikel,

dsb).
m. Mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan orangtua murid, teman sejawat

dan lingkungan sekitar dengan baik.

82Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 9
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n. Aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi kependidikan (KKG, PGRI,
Pramuka).

o. Mempunyai sikap cinta kasih, tulus dan ikhlas dalam mengajar.83

3. Perlunya Pengembangan Profesionalisme Guru

Berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru telah ditempuh

oleh pemerintah, instansi pendidikan dan para guru tentunya. Adapun upaya untuk

meningkatkannya adalah sebagai berikut:

a. Menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai kualifikasi

akademik. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa

guru untuk mendapatkan kompetensi profesional harus melalui pendidikan

profesi dan guru juga dituntut untuk memiliki kualifikasi akademik minimal

S-1 atau D4. Apalagi pada saat sekarang ini, perkembangan dunia

pendidikan dan sistem pendidikan semakin meningkat. Dengan melanjutkan

tingkat pendidikan diharapkan guru dapat menambah pengetahuannya dan

memperoleh informasi-informasi baru dalam pendidikan sehingga guru

tersebut mengetahui perkembangan ilmu pendidikan.

b. Melalui Program Sertifikasi Guru. Salah satu upaya untuk meningkatkan

profesionalisme guru adalah melalui sertifikasi dimana dalam sertifikasi

tercermin adanya suatu uji kelayakan dan kepatutan yang harus dijalani

seseorang, terhadap kriteria-kriteria yang secara ideal telah ditetapkan.

Dengan adanya sertifikasi akan memacu semangat guru untuk memperbaiki

83 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen, (Jakarta, sinar
grafika, 2008) h. 7.
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diri, meningkatkan kualitas ilmu, dan profesionalisme dalam dunia

pendidikan.84

c. Memberikan Diklat dan pelatihan bagi guru. Diklat dan pelatihan

merupakan salah satu teknik pembinaan untuk menambah wawasan /

pengetahuan guru. Kegiatan diklat dan pelatihan perlu dilaksanakan oleh

guru dengan diikuti usaha tindak lanjut untuk menerapkan hasil–hasil diklat

dan pelatihan.

d. Gerakan Guru Membaca ( G2M ). Guru hendaknya mempunyai kesadaran

akan pentingnya membaca untuk mengembangkan wawasan dan

pengetahuannya. Sebagai guru harus lebih serba tahu dibandingkan peserta

didik. Untuk itu perlu digalakkan Gerakan Guru Membaca. Dalam hal ini

guru bisa memanfatkan buku-buku atau media masa yang tersedia

diperpustakaan, sekolah ataupun toko buku, atau bisa juga dengan

mengakses internet tentang hal-hal yang berhubungan dengan

spesialisasinya ataupun pengetahuan umum yang dapat menambah

wawasannya.85

e. tempat yang dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan profesional

guru sekolah dasar di antaranya melalui KKG. “KKG adalah wadah kerja

sama guru–guru dan sebagai tempat mendiskusikan masalah yang berkaitan

dengan kemampuan profesional, yaitu dalam hal merencanakan,

melaksanakan dan menilai kemajuan murid”.86

84 Ngalim purwanto, Op. Cit., h. 201
85 Syahruddin Usman, Menuju Guru Profesional, Makassar:Alaudin University Press,

h.36
86Ibid, h.36
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f. Senantiasa produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang

pendidikan. Guru hendaknya memiliki kesadaran untuk lebih banyak

menulis, terutama mengenai masalah-masalah pendidikan dan pengajaran.

Hal ini termasuk salah satu metode untuk dapat meningkatkan kemampuan

guru dalam menuangkan konsep-konsep dan gagasan dalam bentuk tulisan.

Setiap guru harus sadar dan mau melatih diri jika ia benar-benar ingin

menumbuhkan kreativitas dirinya melalui karya tulis (Misalnya; Penelitian

Tindakan Kelas, bahan ajar, artikel, dsb).

Dengan semakin banyaknya guru yang profesional diharapkan pendidikan

di Indonesia mengalami peningkatan dan kemajuan. Mau diapakan siswa dan

seperti apa siswa kelak, itu semua ada di tangan para guru. Hendaknya di sadari

akan pentingnya profesi guru. Guru tidak hanya sekedar memberi ilmu saja, akan

tetapi mampu mendidik akhlak siswa, mampu membimbing siswa untuk

menemukan bakat dan kemampuannya, mengajari siswa untuk bersosialisasi dan

bisa mengarahkan siswa untuk mencapai cita-citanya. Seperti yang diungkapkan

Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru hendaknya “ ing ngarso sung tulodho,

ing madyo mangun karso, tut wuri handayani“.87 Guru harus dapat menempatkan

diri sebagai teladan, penasihat, pembimbing dan motivator bagi anak didiknya.

Tugas guru bukanlah tugas yang ringan karena di tangannyalah nasib generasi

penerus bangsa dipertaruhkan.

4. Bentuk-Bentuk Pengembangan Profesionalisme Guru

Kemampuan profesional guru  dalam kegiatan pembelajaran adalah  kemampuan

dan kecakapan  guru  dalam  hal   teknis  mendidik, mampu  mendemostrasikan

87Mohammad Surya, Percikan Perjuangan Guru, Op. Cit, h. 28
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pengetahuan  yang didapat  serta  memiliki  sikap  dan  keterampilan yang   dapat

diterapkan   dalam   melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan bidangnya dalam

mencapai    suatu    tujuan88.

Program pengembangan dalam setiap organisasi merupakan hal yang

harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemampuan para staf untuk

melaksanakan tugas-tugas organiasi. Dengan adanya pengembangan staf oleh

organisasi diharapkan tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik.

Otto dan Glasser yang dikutip Samsudin menjelaskan bahwa:
Pada praktiknya istilah pengembangan sinonim dengan kata pendidikan
untuk kalangan industri. Jika pengistilahan ini diadopsi dalam bidang
pendidikan maka pengembangan adalah sama dengan proses pendidikan
bagi para guru sebagai tenaga edukatif dan merupakan obyek yang harus
dikembangkan keahliannya menuju arah yang lebih baik sehingga dengan
bekal keahlian tersebut dapat memudahkan pencapaian tujuan
pendidikan.89

Seperti halnya pendapat di atas, Sikula dalam Hasibuan menyatakan

bahwa:
“pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel yang mana
terjadi suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu
prosedur yang sistematis dan terorganisasi, yang mana manajer belajar
pengetahuan konseptual dan teoretik untuk tujuan umum”.90

Dua referensi tentang pengembangan dari para ahli yang dipaparkan di

atas memberi gambaran bahwa adalah suatu yang mesti dilakukan dalam upaya

memperbaiki kemampuan staf sehingga kemampuan yang dimiliki sesuai dengan

tuntutan pekerjaannya. Dengan demikian penempatan orang yang tepat pada job

yang tepat adalah merupakan keharusan untuk dilaksanakan, dan siapapun itu,

88 Syukurdi M, dkk. Jurnal Administrasi Pendidikan, vol 3 no 2 thn 2015, ISSN 2302-
0156, h.4

89Samsudin Sadili, Manajemen Sumber Daya Manusia(Bandung: Pustaka Setia, 2006),
h.68.

90Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, EdisiRevisi (Cet.VI.
Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 8.
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baik bawahan maupun atasan, guru maupun kepala sekolah harus bekerja dan

berkemampuan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, dan oleh karena

tuntutan pekerjaan selalu berkembangan seiring dengan perkembangan zaman

maka pengembangan sumber daya manusia menjadi keharusan untuk

dilaksanakan oleh sebuah organisasi termasuk lembaga pendidikan seperti di

sekolah dasar. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dimaksudkan oleh Harris

bahwa “pengembangan staf dimaksudkan untuk terciptanya sumber daya manusia

yang esensial yang kemudian berdampak pada peningkatan kualitas

pendidikan”.91 Selanjutnya Harris menjelaskan bahwa program pengembangan

tersebut dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu:

a. Latihan.
b. Pengembangan keahlian, peningkatan profesi serta pengembangan

kedewasaan.
c. Melanjutkan pendidikan dan pengembangan organisasi.
d. Penataran dan mentoring.92

Pengembangan guru adalah bentuk atau cara yang diupayakan dalam

rangka peningkatan mutu. Dalam penelitian ini peningkatan mutu yang dimaksud

adalah peningkatan mutu guru sebagai tenaga pendidikan yang harus profesional

sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan pekerjaannya.

Untuk lebih profesional guru dalam menjalankan tugasnya, pemerintah

berusaha melakukan langkah preventif dan antisipatif melalui penelitian seperti

seminar, riset tentang guru baik secara library maupun secara realitas, dan

pelatihan berupa penigkatan mutu kualitas guru agar memiliki sumber daya

manusia yang handal, memiliki visi dan misi yang jelas dan tegas, berakhlak

91Ben M. Harris, Personel Administration in Education: Leadership for Instructional
Improvement, (United State, 1992), h.174 .

92Ibid, h. 179.
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mulia, kreatif dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, untuk menjaga mutu guru dan

profesionalitasnya, guru harus selalu menjadi orang yang selalu ingin belajar

untuk meningkatkan diri.93

Dalam hal upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme guru, menurut

Hidayat Syarief  yang dikutip oleh Dawam Rahardjo94, bahwa Pemerintah selaku

yang paling berkompeten dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru, telah

melakukan langkah-langkah strategis dalam programpeningkatkan kualitas guru

baik melalui in-service training maupun pre-service training. Dewasa ini,upaya

peningkatan kualitas guru melalui in-service training antara lain berupa penataran,

penyegaran, dan penyetaraan serta kegiatan seperti kelompok kerja guru (KKG)

dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Dalam hal program penyetaraan,

guru diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan sampai pada tingkat tertentu,

memberikan bea siswa kepada guru agar dapat melanjutkan pendidikan dan

berbagai kebijakan lainnya.

Menurut Amran dalam Muhammad Nurdin mengatakan bahwa “Untuk
pengembangan profesional diperlukan kasah. Kasah adalah akronim dari
knowledge (pengetahuan), Ability (kmampuan), skill (keterampilan), Attitude
(Sikap Diri), dan Habit (Kebiasaan diri).95

Untuk itu dalam pemahasan tentang pengembangan profesional ini tidak
akan terlepas dari kata kunci tersebut yaitu:

a. Knowloge (pengetahuan)

93Paul Suparno, Reformasi Pendidikan – Sebuah Rekomendasi, ( Yogyakarta : Kanisius,
2002 ), h. 106.

94M. Dawam Rahardjo, Keluar Dari Kemelut Pendidikan Nasional Menjawab Tantangan
Kualitas Sumber Daya Manusia Abad 21, ( Jakarta : Intermasa, 1997 ), h. 266

95 Muhammad Nurdin, Op. Cit, h.139
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Menurut pandangan Muhammad Surya bahwa, peningkatan

profesionalisme guru hendaknya dilaksanakan secara terpadu, konsepsional, dan

sistematis. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melalui pelaksanaan tugas.

Pengembangan profesionalisme melalui pelaksanaan tugas pada dasarnya

merupakan upaya mempadukan antara potensi profesional dengan pelaksanaan

tugas-tugas pokoknya. Cara ini sangat tepat dalam berbagai situasi melalui

kegiatan-kegiatan:

a. Kerja kelompok untuk menumbuhkan saling menghormati dan

pemahaman sosial.

b. Diskusi kelompok untuk bertukar pikiran dan membahas masalah yang

dihadapi bersama.

c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sehingga dapat

meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri.

2. Melalui responsi

Peningkatan profesionalisme melalui responsi dilakukan dalam bentuk

suatu interaksi secara formal atau informal melalui Musyawarah Guru Mata

pelajaran (MGMP), seperti pendidikan dan latihan, seminar, lokakarya, ceramah,

konsultasi, studi banding, penggunaan media, dan forum-forum lainnya.

a. Melalui penelusuran dan perkembangan diri

Pada dasarnya peningkatan profesionalisme akan sangat tergantung pada

kualitas pribadi masing-masing. Oleh karena itu, upaya peningkatan

profesionalisme seyogiyanya berpusat pada keunikan potensi kepribadian masing-



59

masing. Peningkatan profesionalisme dapat diperoleh melalui suatu perencanaan

yang sistematis dengan menata dan mengembangkan potensi-potensi pribadi.

b. Melalui dukungan sistem

Berkembangnya profesionalisme guru akan banyak tergantung pada

kondisi sistem dimana guru bertugas. Oleh karna itu, upaya peningkatan

profesionalisme guru seyogiyanya berlangsung dalam sistem organisasi dan

manajemen yang kondusif. Untuk itu perlu diupayakan agar organisasi dan

lingkungan tertata sedemikian rupa sehingga menjadi suatu sistem dengan

manajemen yang menunjang pengembangan profesionalisme guru. Manajemen

dan sarana penunjang yang memadai sangat diperlukan untuk membentuk

lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas guru secara efektif.96

b. Ability (Kemampuan)

Menurut Chaplin ability dapat diartikan sebagai (kemampuan, kecakapan,

ketangkasan, bakat, kesanggupan) merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk

melakukan suatu perbuatan.97

Kemampuan juga bisa disebut dengan kompetensi. Kata kompetensi

berasal dari bahasa Inggris “competence” yang berarti ability, power, authority,

skill, knowledge, dan kecakapan, kemampuan serta wewenang.98 Jadi menurut

peneliti kata kompetensi dari kata competent yang berarti memiliki kemampuan

dan keterampilan dalam bidangnya sehingga ia mempunyai kewenangan atau

otoritas untuk melakukan sesuatu dalam batas ilmunya tersebut.

96Mohammad Surya, Percikan Perjuangan Guru, Op. Cit, h.34-37
97Sriyanto, http://ian43. wordpress. Com /2010/12/23/pengertian- kemampuan/, Diakses

tanggal 25agustus2016
98John M. Echols dan Hassan Shadily, Op. Cit, h.54
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Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan dengan berbagai cara antara
lain melalui kualifikasi akademik guru, pendidikan dan pelatihan, uji sertifikasi,
memberi kesempatan perbaikan pembelajaran. Perbaikan pembelajaran ini dapat
dilakukan melalui penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan kelas ini
merupakan  penelitian  yang menempatkan guru sebagai peneliti, sebagai agen
perubahan yang pola kerjanya bersifat kreatif dan inovatif. Penelitian tindakan
kelas ini sangat tepat bagi guru karena guru merupakan orang  yang paling  akrab
dengan  kelasnya, namun demikian penelitian tindakan kelas kurang  mendapatkan
perhatian guru.99

c. Skill (keterampilan)

Guru adalah pendidik profesional. Predikat profesional mempersyaratkan
adanya keahlian, paling tidak seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang
dilandasi oleh nilai – nilai yang dijunjung tinggi. Syarat ini sesuai dengan
pengertian kompetensi sebagai perpaduan nilai- nilai dan sikap serta pengetahuan
dan keterampilan yang terwujud dalam pola pikir dan pola perilaku keseharian
seseorang. Syarat keterampilan dapat dipenuhi dengan memiliki sertifikat pendidik
yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sejauh mana guru akan menerapkan
keahlian dan keterampilannya ditentukan oleh nilai – nilai yang dijunjungnya yang
akan menentukan sikapnya terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Guru
semestinya mempunyai tanggung jawab moral dan filosofis, bukan semata –mata
tanggung jawab akademik. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, termasuk teknologi pembelajaran, dan peningkatan tuntutan
masyarakat, maka guru senantiasa wajib meningkatkan profesionalismenya.
Peningkatan profesionalisme dapat dilakukan melalui belajar secara mandiri
(otodidak); kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya), program penataran, pelatihan,
penyegaran, program penyetaraan, program studi lanjut.100

d. Attitude (sikap diri)
Dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu profesional maupun

layanannya, guru harus meningkatkan sikap profesionalnya. Ini berarti bahwa

ketujuh sasaran penyikapan yang telah dibicarakan harus selalu dipupuk dan

dikembangkan. Menurut Soetjipto dan Kosasi Hal tersebut dapat dilakukan baik

dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas (dalam jabatan), adapun

penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan

99Sukanti, jurnal pendidikan akuntansi indonesia vol. IV no. 1 tahun 2008, h.1
100Ketut Rindjin, jurnal pendidikan dan pengajaran UNDHIKSA edisi khusus thn. 2007

ISSN 0215-8250, Mei 2007, h.426



61

Dalam pendidikan prajabatan calon guru dididik dalam berbagai

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti.

Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya,

dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya.101

2.   Pengembangan sikap selama dalam jabatan

Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai

mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam

rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya

sebagai guru. Seperti telah disebut, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara

formal melalui kegiatan mengikuti penataran lokakarya, seminar, atau kegiatan

ilmiah lainnya, ataupun secara informal melalui media massa televisi, radio,

koran, dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan

sikap profesional keguruan.102

e. Habit (kebiasaan diri)

Kebiasaan diri akan muncul dalam diri seorang guru apabila adanya

kesadaran dan usaha yang berkepanjangan dalam menghasilkan kebiasaan yang

positif. Untuk menciptakan kebiasaan positif dalam diri guru maka dapat

dilakukan melalui program in-servce training secara terpadu dan berkelanjutan,

adapun jenis kegiatannya yaitu penataran, penyegaran, dan penyetaraan serta

101 Soetjipto, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h.12
102Ibid, h.13
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kegiatan seperti kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata

pelajaran (MGMP).103

Berdasarkan uraian tersebut, dapat peneliti dapat menarik kesimpulan

bahwa upaya peningkatan profesionalisme guru harus dimulai sejak awal

penerimaan pendidikan calon guru, dikembangkan dalam pendidikan dan latihan

dengan pola pembinaan yang sistematis, terarah dan terencana sehingga

diharapkan menghasilkan tenaga pendidik yang benar-benar profesional.

D. Profesional  Pengawas

1. Pengertian pengawas

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengawas adalah pejabat yang

melakukan pengawasan. Pengawas (supervisor) adalah “salah satu tenaga

kependidikan yang bertugas memberikan pengawasan agar tenaga kependidikan

(guru, kepala sekolah dan personel lainnya di sekolah) dapat menjalankan

tugasnya dengan baik. Pengawas diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang

secara penuh untuk melakukan pengawasan dengan memberikan penilaian dan

pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan

pendidikan”.104 Pengawas  berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 sebagaimana yang dikutip oleh

Departemen Agama Republik Indonesia adalah:

Pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan
dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan

103 Subanji dan isnandar, jurnal TQIB Tahun 2010,No.1 November 2010
104Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Educational Management: Analisis Teori dan

Praktek (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 5.



63

dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan
menengah.105

Nurtain mengemukakan bahwa pengertian pengawas adalah “pejabat
fungsional, yang secara khusus diangkat untuk melakukan pengawasan di sekolah,
kepala sekolah, superintenden, ketua departemen semua diberi wewenang dan
tanggung jawab membantu anggota staf dan guru-guru di sekolah dalam
meningkatkan kemampuannya”.106

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka peneliti dapat menarik

kesimpulan bahwa pengawas adalah pejabat fungsional yang berstatus sebagai

pegawai negeri, termasuk kepala sekolah sebagai pengawas internal di

sekolahnya, yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan

penilaian dan pembinaan teknis pendidikan dan administrasi pada satuan

pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Tugas pokok dan fungsi pengawas

a. Tugas pokok pengawas

Tugas pengawas sebagaimana yang dikemukakan oleh Ben M. Haris

dalam Syaiful Sagala bahwa secara spesifik ada 10 bidang tugas pengawas, yaitu:

1. Mengembangkan kurikulum. Mendesain kembali (redesign) apa yang
diajarkan, siapa yang mengajar, bagaimana polanya, membimbing
pengembangan kurikulum, menetapkan standar, merencanakan unit
pelajaran, dan melembagakan mata pelajaran.

2. Pengorganisasian pengajaran. Pengelolaan peserta didik, ruang belajar, dan
bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara koordinatif
dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

3. Pengadaan staf. Menyediakan staf pengajaran dengan jumlah yang cukup
sesuai kompetensi bidang pengajaran dan melakukan pembinaan secara
terus menerus.

4. Menyediakan fasilitas. Mendesain perlengkapan dan fasilitas untuk
kepentingan pengajaran dan memilih fasilitas sesuia keperluan pengajaran.

5. Penyediaan bahan-bahan, memilih dan mendesain bahan-bahan yang
digunakan dan diimplementasikan untuk pengajaran.

105Departemen Agama RI, Profesionalisme Pengawas Pendais (Jakarta: Dirjen
Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. 5.

106Nurtain, Supervisi Pengajaran, Teori dan Praktek (Jakarta: Depdikbud, 1989), h. 43.
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6. Penyusunan penataran pendidikan. Merencakan dan mengimplementasikan
pengalaman-pengalaman belajar untuk memperbaiki kemampuan staf
pengajaran dalam menumbuhkan mutu pengajaran.

7. Pemberian orientasi anggota-anggota staf. Memberi informasi pada staf
pengajar atas bahan dan fasilitas yang ada untuk melakukan tanggung jawab
pengajaran.

8. Pelayanan peserta didik. Secara koordinatif memberikan pelayanan yang
optimal dan hati-hati terhadap peserta didik untuk mengembangkan
pertumbuhan belajar.

9. Hubungan masyarakat, memberikan dan menerima informasi dari
masyarakat untuk meningkatkan pengajaran lebih optimal.

10. Penilaian pengajaran terhadap perencanaan pengajaran. Implementasikan
pengajaran, menganalisis dan menginterprestasikan data, mengambil
keputusan, dan melakukan penilaian hasil belajar peserta didik, untuk
memperbaiki pengajaran.107

Jamal Ma’mur Asmani berpendapat bahwa: “tugas pengawas sekolah adalah
melaksanakan pembinaan, penilaian teknik dan administratif pendidikan terhadap
sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas ini dilakukan melalui
pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil
pengawasan. Supervisi yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah meliputi
supervisi akademik, yang berhubungan dengan aspek proses pembelajaran, dan
supervisi manajerial, yang berhubungan dengan aspek pengelolaan dan
administrasi sekolah”.108

Selanjutnya berdasarkan SK. Menpan RB No. 21/2010, “tugas pokok

pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan

manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program

pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan)

Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional

Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas

kepengawasan di daerah khusus.109

Dari uraian tugas pokok pengawas di atas maka peneliti dapat menarik

kesimpulan bahwa tugas pokok pengawas dapat dilihat dalam dua aspek yaitu

107 Syaiful Sagala, Op. Cit, h. 102.
108 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah (Cet. I; Jogjakarta:

Diva Press, 2012), h. 78-79
109 Departemen Agama RI, Pedoman Rekruitmen Calon Pengawas, Op. Cit, h. 61
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pada aspek teknis pendidikan dan pembelajaran (supervisi akademik), dan pada

aspek manajerial yang menekankan pada teknis manajemen sekolah. Selain itu,

tugas pokok pengawas adalah melakukan pembinaan, penilaian terhadap

pelaksanaan pendidikan pada sejumlah sekolah yang menjadi tanggung jawabnya

demi peningkatan mutu pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan

yang optimal.

b. Fungsi pengawas

Selain pengawas memiliki tugas pokok, juga memiliki fungsi yang harus

dilakukan dan dipertanggungjawabkan. Matt Modrcin sebagaimana yang dikutip

oleh Dadang Suhardan menyebutkan bahwa pengawas memiliki empat fungsi

penting yang harus diperankan dalam setiap tugasnya, yaitu: Administratif

function, Evaluation process, Teaching function dan Role of consultant.110 Sejalan

dengan hal tersebut, Made Pidarta yang di kutip oleh Sudarwan Danim dan

Khairil mengemukakan pula bahwa fungsi pengawas sebagai berikut:

1. Sebagai perantara dalam menyampaikan minat para peserta didik, orang tua,
program sekolah kepada pemerintah dan badan-badan berkompeten lainnya.

2. Memantau penggunaan dan hasil-hasil sumber belajar.
3. Merencanakan program pendidikan untuk generasi selanjutnya.
4. Memilih inovasi yang konsisten dengan masa depan.111

3. Kompetensi pengawas sebagai tugas profesional

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku

yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seseorang untuk melaksanakan

tugas-tugas profesionalnya. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa “kompetensi adalah

110Dadang Suhardan, Supervisi Profesional: Layanan dalam Meningkatkan Mutu
Pengajaran di Era Otonomi Daerah, (Cet.111; Bandung:Al Fabeta, 2010), h. 55

111Sudarwan Danim dan Khairil, Profesi Kependidikan, Op. Cit, h. 158



66

seperangkat pengetahuan ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati,

dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas

keprofesionalannya”.112

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa kompetensi

merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, sikap, perilaku yang

harus dimiliki seseorang dalam menjalankan tugasnya guna mencapai standar

kualitas pekerjaannya. Selanjutnya, mengenai kompetensi pengawas sekolah telah

ditetapkan dalam Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar

Pengawas Sekolah/Madrasah.113 Dimana harus memenuhi enam kompetensi yang

harus di penuhi oleh calon pengawas sekolah yaitu :

a. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian pengawas  sekolah adalah kemampuan pengawas

dalam menampilkan dirinya atau performance diri sebagai peribadi yang Memiliki

tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan, Kreatif dalam bekerja dan

memecahkan  masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun

tugas-tugas jabatannya, Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang

pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni  yang menunjang tugas

pokok dan tanggung jawabnya, Menumbuhkan  motivasi kerja pada dirinya dan

112Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor
12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, h. 84.

113Departemen Pedidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12
Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, h. 84, lihat juga Kementerian Agama
RI Permenag Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan
Agama pada Sekolah, Bab VI Pasal 8, ayat 1.
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pada stakeholder pendidikan114.

b. Kompetensi Supervisi Manajerial

Kompetensi supervisi manajerial adalah kemampuan pengawas sekolah

dalam melaksanakan pengawasan manajerial yakni menilai dan membina kepala

sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya  yang ada di sekolah dalam

mempertinggi kualitas pengelolaan dan administrasi sekolah. Pengawasan

manajerial yang dilakukan oleh pengawas sekolah pada dasarnya  memberikan

pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan mulai dari penyusunan rencana

program sekolah berbasis data sekolah, proses pelaksanaan program berdasarkan

sasaran, sampai dengan penilaian program dan hasil yang ditargetkan.115

c. Kompetensi Supervisi Akademik

Kompetensi supervisi akademik adalah kemampuan pengawas sekolah

dalam melaksanakan pengawasan akademik yakni membina dan menilai guru

dalam rangka mempertinggi kualitas pembelajaran yang dilaksanakan agar

berdampak pada hasil belajar peserta didik, Dimensi dari kompetensi ini adalah:

1) Membimbing guru dalam menyusun silabus  berdasarkan standar isi,
standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip
pengembangan KTSP.

2) Membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelekasanaan Pembelajaran
berdasarkan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan
prinsip- prinsip pengembangan KTSP.

3) Membimbing guru dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran.
4) Membimbing guru dalam menggunakan media pembelajaran.116

114 Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor
12  Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah , h. 4

115 Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan Tahun 2010, h.
15.

116 Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor
12  Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah h. 11.
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Berdasarkan kompetensi supervisi akademik tersebut di atas maka tampak

jelas bahwa kompetensi supervisi akademik pada intinya adalah membimbing

guru dalam menyusun perangkat dan melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Tarmasuk dalam hal ini adalah membimbing guru dalam menyusun silabus dan

RPP serta membimbing guru dalam menggunakan metode dan media

pembelajaran.
Inti sari pengelolaan pembelajaran  adalah menyusun silabus dan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang kemudian diaplikasikan dalam aktivitas

pembelajaran dengan pemilihan strategi, metode, tehnik pembelajaran,

penggunaan media dan teknologi informasi, menilai proses dan hasil

pembelajaran serta penilitian tindakan kelas. Oleh sebab itu pengawas sekolah

seyogyanya melakukan pembinaan secara rutin agar guru lebih kreatif dalam

mengelola pembelajarannya.

d. Kompetensi Evaluasi Pendidikan

Kompetensi Evaluasi Pendidikan adalah kemampuan pengawas sekolah

dalam kegiatan mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan menyimpulkan data

dan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan pendidikan.

e. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

Kompetensi Penelitian dan Pengembangan adalah kemampuan pengawas

sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian pendidikan serta

menggunakan hasil-hasilnya untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan.

Dimensi kompetensi penelitian dan pengembangan terdiri atas:

1) Mengusai berbagai pendekatan, jenis dan metode penelitian dan
pendidikan.

2) Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk
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keperluan tugas kepengawasan maupun untuk pengembangan karir
profesi.

3) Menyusun proposal penelitian pendidikan  baik penelitian kualitatif
maupun penelitian kuantitatif.

4) Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah
pendidikan dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi
tugas pokok dan tanggung jawabnya.

5) Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data
kualitatif maupun data kuantitatif.

6) Menulis karya ilmiah dalam bidang pendidikan dan kepengawasan serta
memanfaatkannya untuk perbaikan kualitas pendidikan.

7) Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas kepengawasan.

8) Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas
baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah.117

f. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial pengawas sekolah adalah kemampuan pengawas

sekolah dalam membina hubungan dengan berbagai pihak serta aktif dalam

kegiatan profesi pengawas (APSI). Kompetensi pengawas sekolah

mengindikasikan dua ketrampilan yang harus dimiliki pengawas sekolah yakni:

1) Ketrampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan termasuk

ketrampilan bergaul.

2) Keterampilan bekerja dengan orang lain  baik secara individu maupun

secara kelompok/organisasi.118

4. Kualifikasi pengawas sekolah

Secara teoretik jabatan pengawas sekolah lebih tinggi levelnya dibanding

jabatan guru dan kepala sekolah, oleh sebab itu kualifikasi dan standar yang

dipersyaratkan dari pengawas sekolah harus lebih tinggi dari kualifikasi

117Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor
12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, h. 12

118Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor
12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah , h. 12
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pendidikan guru. Sebagaimana yang telah di paparkan oleh peneliti di awal pada

latar belakang penelitia ini bahwa Pemerintah telah menetapakan aturan untuk

diangkat menjadi pengawas harus memiliki kualifikasi pendidikan dan standar

yang lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan guru seperti yang tercantum dalam

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Standar Pengawas Sekolah/Madrasah ditegaskan, kualifikasi akademik bagi

pengawas dan calon pengawas sekolah 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:

Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.adalah mempunyai kualifikasi

sebagai berikut: Berpendidikan minimum  sarjana (S1)  atau diploma empat  (D-IV)

kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi; 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;

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;

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

pendidikan;
3. 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

4. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.119

119Departemen 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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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut diperoleh

kejelasan bahwa kualifikasi pengawas sekolah adalah persyaratan mengenai

tingkat pendidikan formal dan keahlian, pangkat/golongan, jabatan, pengalaman

kerja dan usia yang harus dipenuhi.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan baik melalui Perpustakaan

maupun internet, ada beberapa hasil penelitian, baik tesis maupun disertasi yang

hampir semakna dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu:

Pertama, Muhajir Cambang, Efektivitas kinerja pengawas dalam

meningkatkan profesionalismeGuru di SMA Negeri 1 Toli-Toli.120

Pembahasannya mencakup kinerja pengawas dan faktor-faktor yang

mempengaruhi terhadap kinerja pengawas yang terdiri dari: Kompentensi,

pendidikan, pelatihan, lingkungan kerja, tanggung jawab, pengalaman mengajar,

pengertian dan tugas pokok pengawas. Profesionalisme guru, syarat-syarat guru

profesional, tugas dan peran guru profesional.

Kedua, H. M. Arsyad Parenrengi dalam disertasinya yang berjudul

”Pengaruh Kinerja Pengawas terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam

pada Sekolah Menengah Umum dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Sinjai”

mendeskripsikan bahwa kinerja Pengawas SMA dan MA di Kab. Sinjai dapat

120Muhajir Cambang, “Efektivitas Kinerja Pengawas dalam Meningkatkan
Profesionalisme Guru di SMA Negeri 1 Toli-toli”, Tesis, Makassar: Program Pascasarjana UIN
Alauddin Makassar,2012.
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meningkatkan kedisiplinan guru, kemampuan guru menyusun satuan pelajaran,

serta minat guru untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam mengajar.121

Ketiga,  Abdul Haris dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Supervisi

Pengawas Sekolah terhadap Kinerja Guru   SMK Negeri di Kabupaten Takalar”

mendeskripsikan bahwa pelaksanaan   supervisi   pengawas sekolah   yang

terencana, terarah dan sistimatis  akan berimplikasi  secara  langsung  terhadap

meningkatnya  kinerja  guru dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab

profesinya  sehingga  pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah berjalan secara

maksimal yang pada akhirnya mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan

berdaya saing tinggi.122

Keempat, St. Hasniyati Gani Ali dalam disertasinya yang bejudul

“Implementasi Profesionalisme Pengawas Dalam Meningkatkan Kreatfitas Guru

Pendidikan Agama Islam (Studi Tentang Pengelolaan Pembelajaran pada

Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tenggara”. Pada penelitian ini

mendeskripsikan tentang implementasi profesionalisme pengawas dalam

meningkatkan kreativitas guru PAI. Dengan indikator penilaian dari aspek

pelaksanaan pembelajaran, pada bidang proses pembelajaran, penggunaan media,

sehingga berdampak pada kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran. Dalam

implementasi profesionalisme pengawas terdapat pendukung dan hambatan.

Pendukung ada yang bersumber dari dalam diri pengawas itu sendiri (internal)

121H. M. Arsyad Parenrengi, “Pengaruh Kinerja Pengawas terhadap Kinerja Guru
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Umum dan Madrasah Aliyah di Kabupaten
Sinjai”, Disertasi, Makassar:UIN Alauddin Makassar, 2008

122Abdul haris, “Pengaruh Supervisi PengawasSekolah terhadap KinerjaGuru   SMK
Negeri di Kabupaten Takalar”, Tesis, Makassar:Program Pascasarjana UIN Alauddin
Makassar,2014.
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seperti motivasi kerja, desikasi yang tinggi, kedisiplin, motivasi agama,

kualifikasi akademik dan kompetensi. Sedangkan dari luar diri pengawas

(eksternal) yaitu faktor kebijakan, jumlah personil, fasilitas dan kepemimpinan.123

Dari beberapa hasil penelitian yang dideskripsikan di atas, peneliti belum

menemukan kajian secara khusus yang difokuskan pada proses pelaksanaan

supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan

profesionalisme guru pada SD/MI di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

sebagaimana yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka akan tampak bahwa meskipun

ada sedikit persamaan dalam hal upaya pengawas dalam melakukan tugasnya,

terutama upaya-upaya yang bersifat kooperatif, namun ada beberapa perbedaan

dengan aspek kajian pada penelitian ini dimana penelitian ini akan lebih spesifik

mengkaji mengenai pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan kinerja

dan pengembangan profesionalisme guru SD/MI, ditambah dengan lokasi yang

berbeda serta kondisi guru Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah lingkungannya

yang juga berbeda.

F. Kerangka Pikir Dan Paradigma

Peningkatan kualitas pendidikan senantiasa hangat didiskusikan diberbagai

lapisan masyarakat dan media. Salah satu faktor penentunya adalah guru atau

tenaga pendidik. Guru yang melakukan proses pembelajaran senantiasa menjadi

sorotan di kalangan pakar pendidikan terutama berkaitan dengan kualitas tenaga

123St. Hasniyati Gani Ali, “Implementasi Profesionalisme Pengawas Dalam Meningkatkan
Kreatfitas Guru Pendidikan Agama Islam (Studi Tentang Pengelolaan Pembelajaran pada
Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tenggara”, Disertasi, Makassar:Program
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2011.
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pendidik itu sendiri. Diantara banyak faktor yang berpengaruh, salah satu unsur

dalam meningkatkan mutu serta kualitas guru adalah melalui pengawasan atau

supervisi. Di sisi ini, peran supervisor atau pengawas sangat dibutuhkan dalam

membantu, mengarahkan dan membimbing para guru meningkatkan

kemampuannya dalam bidang instruksional, belajar dan kurikulum.

Proses supervisi yang dilakukan oleh pengawas secara profesional

memberikan kontribusi yang besar dalam perbaikan kualitas pendidikan.

Karenanya pengawas profesional terutama yang sudah disertifikasi perlu

mempertimbangkan bahkan mengimplementasikan prosedur supervisi

sebagaimana tuntutan profesi.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini secara

skematis peneliti gambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:
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UU RI Nomor 20 Tahun 2003
UU  RI Nomor 14 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008

Permen Diknas No. 12 Tahun 2007

Merencanakan Program
Pembelajaran

Melaksanakan Kegiatan
Pembelajaran

Melakukan Evaluasi

Supervisi Akademik

KINERJA GURU

SUPERVISI PENGAWAS

SOLUSI PENGHAMBAT

Pengembangan Profesionalisme
Guru Melalui Pengembangan

KASAH (Knowledge,
Ability,Skill,Attitude,Habit)

PELAKSANAAN

PENGEMBANGAN
PROFESIONALISME GURU
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Berdasarkan pada kerangka di atas, dapat peneliti jabarkan bahwa pada

kajian penelitian ini peneliti memuat landasan yuridis mengenai arah penelitian

ini. Adapun landasan yuridis dari penelitian ini mengacu pada Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang tugas pengawas,

serta landasan operasional tentang kepengawasan dalam Surat Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas

Sekolah/Madrasah ditegaskan bahwa kualifikasi akademik bagi pengawas dan

calon pengawas sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI). Secara

teoretis, pada intinya tugas dari supervisor adalah meningkatkan kualitas aktivitas

pembelajaran, mengembangkan kurikulum, dan mengevaluasi pembelajaran agar

terus menerus menjadi semakin baik dan berkualitas.

Dalam kajian ini peneliti akan melakukan pengamatan pada proses

pelaksanaan supervisi pada aspek pelaksanaan supervisi khususnya pada supervisi

akademik. Peneliti juga akan melakukan kajian dari sisi pembinaan pengawas

terhadap kegiatan Kelompok Kerja Guru. Dimana dalam pelaksanaannya masih

terdapat berbagai penghambat serta kendala pada proses supervisi, sehingga perlu

menjadi perhatian dan dicarikan solusinya guna peningkatan kualitas sumber daya

manusia, kinerja guru serta profesionalisme guru pada Sekolah Dasar dan

Madrasah Ibtidayah di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Katobu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara,

Indonesia. Kecamatan Katobu adalah salah satu dari dua puluh satu kecamatan

yang ada dan secara geografis berada di bagian Selatan Kabupaten Muna.

Kecamatan in terletak dipusat kota Raha, Kabupaten Muna. Katobu terdiri atas

delapan kelurahan yaitu kelurahan raha 1, kelurahan raha 2, kelurahan raha 3,

kelurahan mangga kuning, kelurahan watonea, kelurahan laende, kelurahan

wamponiki, dan kelurahan butung-butung. Berdasarkan pada data statistik tahun

2015 diketahui bahwa populasi penduduk di Kecamatan Katobu berjumlah 13.185

jiwa.1 Adapun penduduk yang beragama Islam di wilayah ini berjumlah 13.185

jiwa.2 Jika dipersentasekan, populasi penduduk muslim di Kecamatan Katobu

kurang lebih 33,15 %. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada perhatian untuk

generasi muslim di wilayah ini, khususnya pembelajaran Pendidikan Agama Islam

pada tingkat Sekolah Dasar.

Jumlah sekolah  yang ada di wilayah ini untuk tingkat SMA berjumlah 2

sekolah, SMP berjumlah 4 sekolah, SD berjumlah 13 sekolah, Madrasah

1Lihat www.Wikipedia.co.id. (18 September 2016).
2Dokumentasi Pengawas PAI Kec. Katobu Tahun 2016.
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