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A. Latar Belakang 

BAD I 

PENOAHUL UAN 

Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional yakni mencerdaskan 

keltidupan bangsa dan mcngembangkan manusia seutuhnya, dibutuhkan lembaga 

pcndidikan yang bermutu dan tenaga kcpendidikan yang profesionaL Tuntutan 

terhadap lembaga pendidikao yang bcrmutu dan profcsionalisme tenaga 

kepcndidikan akan terus berlcembang scsuai dengan kcioginan l'll8S}'8l1lkat 

sebagai pengguna jasa pcndidikan dan pcmakai tamatan pendidikan. Dengan 

adanya lembaga pcndidikan yang bermutu dan tenaga pcndidikan yang 

profesional diltarapkan akan mengltasilkan lulusan yang bcrkualiw. 

Untuk menjadi lcmbaga pendidikan yang bcnnutu dan tenaga kcpeodidikan 

yang profcsiooal perlu odanya pcmbinaan berkelanjutan yang dilakukan secara 

benaltap dan kontinu. Pcmbinaan tersebut salalt sarunya dapat dilaksanakan oleb 

pcngawas sekolah. katena hal ini sesuai dcngan perao dan fungsi pengawas 

sekolalt yang tugas d.'\11 tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan 

pcndidikan di sekolalt dengan melaksanakan pcnilaian dan pcmbinaan dari segi 

tcknis edukatif dan administratif. 

Pengawasan dalam sektor pendidikan merupakan salah saru fungsi 

manajcmen yang memcgang pcranan penting untuk mcngctabui upakal1 pckcrjuun 

yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Hal ini sesuai dcngan delinisi pengawasan sepeni yang dikat.akan oleh Siagian 

( 1996 : 170).. yaitu pcngawasan merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih 
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mcnjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi 

beru~r-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelwnnya. 

Dengan melakukan pengawasan secara proporsional maka seorang 

pengawas dapat membimbing dan mcmotivasi orang-orang yang diawasinya serta 

mengetahui sedini mungk.in kendala-kendala atau penyimpangan yang tctjadi 

tcrhadap suatu program. Seperti yang dikcmuk:akan Sagala (2004 : 26), bahwa 

pengawasan meliputi tindakan untuk menuntun dan memotivasi usaha pencapaian 

tujuan maupun tindakan unrulc mc:nd.iteksi dan memperbaiki pelak.sanaan yang 

tidalc efeL'tif dan tidak efisieo mcnjadi lebih efektif dan efisien yang dipusatlcan 

pada program dan tanggung jawab )"dOg dapat merangkum semua aspek dalarn 

organisasi. 

Dalam dunia pendidikan dewasa ini telah dikembangkan suntu konsep 

kepengawasan yang disebut supcrvisi pendidikan. Supervisi ini berfungsi 

meninglcatlcan kinerja suatu selcolah melalui pembinaan yang berkelanjutan. 

Arikunto (2004 : 13). mengatakan ada tiga fungsi supervisi yaitu, sebagai kegiatan 

meninglcatkan mutu pembelajarnn, pemicu atau penggeralc terjadinya pcrubahan 

pada unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan seb<1gai kegiatan mernimpin 

dan membimbing. 

Berda.'Wkan ruga.~ pokok dan fungsinya, yaitu melalcukan penilaian drut 

pcrnbinaan tcrhadap sckolah-sekolah, orang yrutg paling kompeten melakukan 

pengawa<;an adalah pengawas sekolah. Menurul Kepmeneg. PAN Nomor 

118/U/1996 dinyatakao bahwa pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang diberi tugas. taoggung jawab dan wewenang secara penuh olch 
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pcjabat yang bcrwenang untuk mclakukan pengawasan pend[dikan di sekolah 

dengan melaksanakan pcnilaian dan pembinaan dari segi tehnis pendidikan dan 

administrasi pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Pcnilaian dalam hal ini 

adalah penentuan derajat berdasarlwl !criteria (tolok ukur) yang ditetapkan 

t.erhadap penyeleoggaraan pendidikan di sekolah. Karcna dcogan adanya 

penilaian akan diketahw posisi Sualll proses peodidikan. Serlangkan pembinaan 

mengandung pengertian membcrikan arahan, memberikan bimbingan, 

memberikan contoh, dan memberikan saran dalam pelaksanaan peodidikan di 

sekolah. 

Pcngawas sekolah memegang peranan penting bagi suksesnya pembinaan 

manajemen sekolah. Sehab tanggung jawab pengawas sekolah tcrmasuk 

melaksanakan pengawasan penyclenggaraan pendidikan di sckolah dan 

meningka!Xan kualitas belajar mcmgajarlbimbingan dan hasil prestasi belajar 

siswa dalam rangka pencapaian 11\iuan pend.idikan. Oleh kareoa itu, pembinaan 

pengawas sekol.ah melalw tugas pokok dan fungsinya perlu diperbatikan secara 

scksama scna melalui proses percncaoaan dan pemikii'W'I yang mOiang. Yall8 

dimulai sejak dari fundamen pendidikan nasional yakni 'pada jcnjang pendidikan 

di sekolah dasar. 

Jenjang pendidikan dasar yang menyelcnggarakan pendidikan enam lahun. 

kcbcradaannya sangat pcnting bagi persiapan pengcmbangan sumbcr daya 

manusia. Melalw pendidikan di sekolah dasar, seseorang dikemhangkan untuk 

menguasai bcrbagai k.cmampuan da._o;ar, yaitu mcmhaca. menulis dan bcrbitung, 

scbagai bckal bagi dirinya untuk bcrkemhang lebib lanjut di masa yang akan 
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datang. Keberhasilan mcngikuti pend idikan di sekolah dasar sangat menentukan 

keberhasilan pada jenjang yang lebih tinggi. Oleh kareoa itu, berbagai upaya tclah 

dilakukan untuk meningkatkan mut u di sekolah dasar, seperti pembangunan 

gedung-gedung, melengkapi saran& dan pr.c;araoa, mengadakan seminar, 

worksbop, training of tminer, pelati han kepada kepala sekolab. guru. dan teoaga 

kependidikan lainnya. 

Menurut Sukmadinata dkk. (2003 :21 ), ada 3 sasaran yang harus dicapai 

dalam meningkatkan m utu sekolah dasar. Sasaran pertama adalah pengembangan 

kepribadian siswa, yang bcrfungsi membcrikan dasar-dasar yang kuat bagi 

pembentukan kepribadian. pengembangan fisik, moral, sikap, nilai. Sasatan yang 

kedua adalah pengembangan potcnsi dan kemampuan dasar uotuk mcnj alin 

hubungan kerjasama dalam masyarokat. Sasaran yang ketiga pengcmbangan 

potensi dan kemampuan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang 

lcbih tinggi. 

Sekolah dasar dituntut mampu memberikan landasan-landasan yang kuat 

untuk ketiga sasaran di atas. Sebab apabila telah terbentuk landasan yang lcuat 

dalam segi kognitif, afektif dan psik<>motor, maka pada lahapan perlccmbangan 

berikutnya hanya melanjutkan saja. memperlcaya, memperdalam dan mempertuas. 

Pembinaan pengawas scko lah mela lui pelaksanaan supervis i pendid ikan. 

diharapkan dapat mcningkatkan kutl lita.s pendidikan di sckolah dasar. f)cngan 

me laksanakan tugas pokok dan fungsinya. pengawas sckolah dapat mclakukan 

pembinaan kepada kepala sck.olah dan guru-gwu terhadap kegiatan proses 

pembeh!jaran dan manajcmen sekolah. Hal ini scsua:i dengan Kcpmcneg PAN di 
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ataS bahwa pengawas sckolah dalaro melaksanakan tugasnya melakukan penilaian 

dan pembinaan. Sebelum melakukan pembinaan pengawas sckolah terlebib 

dahulu melakukan penilaian deogan instrumen yang baku dan terstandar untuk 

mcngulrur kinctja sekolah. Berdasarlcan penilaian tersebut dan dukungan data atau 

infonnasi lainnya, pengawas melakuk.an pembinaan berupa, memberi araban. 

memberikan bimbingan. memberikan contoh mengajar dan member:ikan saran. 

Apebila hal ini dJlakukan oleb seluruh pengaw-ol.S sekolab dasar secara konsekwen 

dan penub tauggw1g jawab, malca mutu pendidikan di sekolah dasar dibaharapkan 

akan meningkat. 

Fenomena yang terjadi adalah, bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi, 

banyak peogawas sekolah yang belwo marnpu membaogkitkao dan meraogsaog 

scmangat guru-guru dan pegawai sekolah lainnya untuk melaksanakan tugasnya 

dengan baik, seperti ape yang dinyat.akan Purwanto (2000: 77), bahwa kegiatan 

yang dilakukan seorang pengawas dalam rangka supervisi adalah : 

I. Membangkitkan dan meraogsang scmangat guru-guru dan pegawai. 

2. Berusaha meogadakan dan mclengkapi bcrbagai macam media 

instruksional. 

3. Berusaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode baru . 

4. Membioa kerjasama yang baik dan harmonis anlar.l guru. murid dan 

pegawai sekolah. 

5. Berusaha mempertinggi mulu pengetahuan guru-guru dan pegawo1i 

sekolah dcngan meogadakan workshop, seminar atau up grading. 

5 



' 

.. 

• 

• 

Fenomena lain adalah adanya pengawas yang diangkat tanpa melnlui 

prosedur resmi sepeni yang diatur dalam PP. No.l9 tahun 2005 Bab IV tentang 

standar pendidik dan tcnaga kepcndidikan pasal 39 yaitu memiliki sertifikat 

pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan peodidikan. Sehiogga dalam 

melaksanakan tugas kepengawasannya, pengawas lersebut tidak memiliki 

kompetensi yang terstandar kareoa tidak pemah mengikuti pcodidikan dan 

pelatihan tentang kepengawasan. 

Selain itu para pengawas ccnderung melaksanakan aspek pengelolaan 

sekolah dari pada aspek proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan keterbatasan 

l:emampuan pengawas dalam meoguasai seluruh mata pelajaran yang ada di 

sekolah. Adapun yang diawasi adalah mata pelajaran yang dikuasai saja. Pada hal 

tugas para pengawas scharusny.a adalah meneakup pembinann terhndap 

pelaksan.aao scluruh mala pelajaran. Hal ini disarnpaikan olch Kepala Biro 

Kepegawaian Rl, pada workshop s inkronisasi kepengawasan sekolah di LPMP 

Jawa Tengah tanggal 7 September 2004. Fenomena ini meounjukkan kurang 

efcktifnya pembinaan supervisi yang dilakukao olc:h pengawu.s sckolah. Apabila 

hal ini berlangsuog seeara terus menerus, maka harapan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan tidak akan terujud. 

Dari gra11d tour yang telah dilakukan di sekolah SO Negeri No.060787 

M~-dan, ditemukan data bahwa sckolah tersebut memiliki scmbilan orang guru 

dan seorang kepala sckolah. mcmiliki tiga ruang belajar (kelas), dan ditcmukim 

gejala umum yang berkaitan dengan pembinaan pengawas sckolah dalam 

melakukan supervisi perenean.aan pcmbelajaran, interaksi belajar mengajar, 

6 



• 

.. 

• 

evaluasi pembelaja111n, peningkatan kompetcnsi guru-guru, dan pcngelola.an 

manajemcn sckolah, seperti : 

I. Belum efek:tifuya pembinaan pengawas sekolah dalam melakukan supervisi 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pengakuan guru-guru Sekolah Dasar Ncgcri No.060787 Medan, bahwa 

meskipun pengawas sekolah telah melakukan pembinaan teotaQg 

perencanaan, pelaksaaan, dan evu.luasi pcmbelajaran, namun mereka belum 

mampu melak.sanakannya sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlalru. 

2. Dalam melakukan supervisi pengawas sekolah lebih banyak melakukan 

pembinaan administratif dari pada edukalif. Hal ini ditunjukkan dengan upaya 

yang dilakukan pengawas dahun membina manajemen sekolah terhadap 

kepala sekolah dati pada melakukan pernbinaan aspek edukatif seperti 

pengelolaan proses pembelajaran . 

3. Dalam melaksanakan tugas k.epengawasannya. pengawas sekolah selalu hanya 

berkomunikasi dcngan kepala sekolah tanpa ada inis ialif unruk melakukan 

kunjungan kclas. lial ini berdasarl<an pengakuan gwu-guru bahwa k.edalangan 

peogawas kc sekolah lebih banyak berhubungan dengan kepala sekolab. 

4. Kurangnya pembinaan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi 

guru-guru sesuai dengan st.andar yang ditetapkan oleh Depdiknas. 

menyebabkan kurangnya pemahaman guru-guru sekolah terscbut tcntang 

wawasan kependidikan, sehingga dalarn melak.sanakan tugas mcreka hanya 

melakukan hal-hal biasa (rutinitas) tanpa ada usaha untuk mclakukan 

terebosan yang berarti sesuai dengan perkcmbangan dunia pendidikan. Hal 
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tersebut mempengaruhi kincrja mereka dalam menghasilkan lulusan yang 

bennutu dan berdampak terhadap rendahnya kepercayaan mayarakat untuk 

menyekolahkan anaknya di sekolah ini, terbukti dan kelas I sampai dengan 

kclas V1 jumlah murid sekolab ini hanya 63 orang. 

Fenomena wnum inilah yang membuat pencliti tertarik melakukan 

penelitian di SO Ncgcri No.060787 Medan, untuk mcngetahui lebih jauh dan 

mendalam tentang implementasi pembinaan pengawas sekolab dalam melakukan 

supervisi; pereoca.oaan pembelajaran. interaksi belajar meogajar. cvaluasi 

pcmbelajaran. dan peningkatan kompetcnsi guru-guru. scrta supcrvisi pcngelolaan 

manajemen sekolah kepada kepala sekolab. 

B. Fokus Pcoclitiao 

Dalam paradigma peoelitian kualitatif, fokus dan masalab peoelitian 

merupakan suatu hal yang harus ditetapk.an secara jelas dan tegas. Sebab 

keduanya berfungsi scbngai acuan a tau pcdoman w1tuk mcogarahkan pcmbabasan 

agar lebih tajam dan lebih ~rarah. 

Adapun yang menjadi fokus pcnclitian dalam to:Sis ini adalah kegiatan 

pcogawas sckolab dalam melakukan supervisi : 

I. Pcrcncanaan pcmbelajarnn. intcroksi belajar mcngajar. dan cvaluasi 

pembclajar-JJI di SD Negeri No.060787 Medan. 

2. Pcningkatan kompctensi guru-guru SO Ncgcri No.060787 Mcdan. 

3. Pcngelolaan manajemcn SO Negeri No.060787 Medan. dalam pcningkatan 

mutu sekolah dasar. 
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C. Masalah 

Benitik tolak dari Jatar belakang penelitian dan lokus penetitian, maka yang 

menjadi masalah dalam peoelitian ia i adalah : 

I. Bagaimanakah kegiatan peogawas sekolah dalam melakukan supervisi 

perencanaan pembelajaran. interaksi belajac mengl\jac, dan evaluasi 

pembelajarao di SO Negeri No.0'60787 Medan ? 

2. Bagaimanak:ah kegiatao peogawas sekolah dalam melakukan supervisi 

terhadap peningkatan kompetensi guru-guru SO Negeri No.060787 Medan ? 

3. Bagaimanakah kegiatao pengawas sekolah melakukan supervisi pengelolaan 

manajemen SO Negeri No.060787 Medan ? 

D Tujuan 

Dari berbagai permasalahan yang diajukan, seperti Jatar belakang masalah, 

fokus penelitian, dan masalab penelitian. maka penelitian ini bertujuan untuk : 

I. Mcndeskripsikan kegiatao pengawas sekolab dalam melakukan supervisi 

perencanaan pembell\iaran, interaksi bel'\iat mengajar, dan evaluasi 

pembelajaran di SO Negeri No.060787 Medan. 

2. Mengetabui kcgiatan pengawas sekolab dalam melakukan supervisi terbadap 

peningkatan kompctensi gum-gllfU SD Negeri No.060787 Medan. 

3. Mengetahui kegiatan pengawas sekolal1 dalan1 melakukan supervisi terhadap 

pengclolaan manajemen SO Ncgeri No.060787 Medan. dalam peningkatan 

mutu sekolah dasar. 
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E. Maofaat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermaniaat sebagai : 

I . Bahan masukan bagi para pengaWliS sekolah agar dapat menentukan kcgiatan 

dalam melakukan supervisi perencanaan pc:mbelajaran, interak.si belajar 

mengajar, dan evaluasi pembelajaran di sekolah binaannya. 

2. Masukan bagi Kepala Cabang Dinas Peodidikan Kecamatan Medan Area, 

Kota Medan, daJarn melakukan pembinaan pengelolaan manajemen sekolah 

terlladap lcepala sekolah dan guru-guru di SO Negeri No.060787 Medan, 

dalarn peningkatan mutu sekolah dasar. 

3. Bahan k.ajian bagi instansi amu lembaga terlcait khususnya Dinas Pendidikan 

Kota Medan dalarn mcnentukan kebijakan yang berkaitan dcngan tugas-tugas 

kepengawasan dalarn melalcukan s:upervisi pendidikan. 

4. Bahan rnasukan dan pertimbangan bagi pan! peneliti berikutnya dalam 

melakukan penelitian di lembaga pcndidikan. 
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