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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  Masalah 

Kegiatan pengawasan sekolah harus diawali 

dengan penyusunan program kerja. Dengan adanya 

program kerja maka kegiatan pengawasan dapat 

terarah dan memiliki sasaran serta target yang jelas. 

Segala aktivitas pengawasan termasuk ruang lingkup, 

output yang diharapkan serta jadwal pengawasan di-

tuangkan dalam program yang disusun. Hal ini seka-

ligus menjadi dasar acuan dan pertanggungjawaban 

pengawas dalam bekerja. 

Untuk dapat menyusun program pengawasan 

dengan baik, seorang pengawas perlu memiliki pema-

haman yang komprehensif mengenai lingkup tugas-

nya, menguasai prosedur penyusunan program kerja, 

serta kemampuan berpikir sistematis untuk meran-

cang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

sehingga produktif dan memberi kontribusi terhadap 

peningkatan mutu pendidikan. 

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan di 

Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua (selanjutnya 

akan disebut Yahukimo) saat ini khususnya pendi-

dikan menengah, dirasa belum memenuhi harapan. 

Sebagai indikatornya, banyak pengawas yang belum 

memahami fungsi tugas, mengakibatkan banyak guru 
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yang tidak melaksanakan tugas, apalagi penciptaan 

lapangan kerja baru sebagai perwujudan penguasaan 

ilmu yang diperolehnya dari intitusi pendidikan. 

Kondisi  seperti ini merupakan gambaran rendahnya 

pemahaman tentang fungsi pelaksanaan pengawas 

pendidikan dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawab sebagai seorang supervisor pendidikan.  

Tenaga pengawas SMP, SMA dan SMK merupa-

kan tenaga kependidikan yang peranannya sangat 

penting dalam membina kemampuan profesional 

tenaga pendidik dan kepala sekolah dalam mening-

katkan kinerja sekolah. Pengawas sekolah berfungsi 

sebagai supervisor, baik supervisor akademik mau-

pun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akade-

mik, pengawas sekolah berkewajiban untuk memban-

tu kemampuan profesional guru agar guru dapat 

meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan 

sebagai supervisor manajerial, pengawas berkewajib-

an membantu kepala sekolah agar terwujud sekolah 

yang efektif. Pembinaan dan pengawasan kedua aspek 

tersebut hendaknya menjadi tugas pokok pengawas 

sekolah. Oleh sebab itu, tenaga pengawas harus 

memiliki kualifikasi dan kompetensi yang lebih unggul 

dari guru dan kepala sekolah.  

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pengawas 

pendidikan menengah belum berfungsi sebagaimana 

yang diharapkan. Pada beberapa sekolah di tingkat 

distrik para pengawas menyatakan bahwa wawasan 
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akademik dirinya berada di bawah guru dan kepala 

sekolah dari sekolah yang diawasinya. Penulis mene-

mukan di lapangan dari pengawas yang hampir 

mewakili semua distrik, menunjukkan bahwa tenaga 

pengawas kurang diminati sebab rekruitmen penga-

was bukan karena prestasi tetapi semacam tenaga 

buangan dari kepala sekolah dan guru atau tenaga 

struktural yang memperpanjang masa pensiun. 

Kualifikasi pendidikan para pengawas umum-

nya sarjana (S1) namun masih ada yang belum 

sarjana, terutama pengawas pendidikan menengah 

pertama. Mereka yang berpendidikan sarjana pun 

bidang ilmunya masih ada yang kurang relevan 

dengan bidang kepengawasannya. Usia rata-rata 

pengawas cukup tua yakni 52 tahun dengan rata-rata 

masa kerja sebagai PNS 25 tahun. Kendala yang 

dihadapi Dinas Pendidikan dalam menjalankan fungsi 

pengawasannya adalah bahwa jumlah Pendidikan 

Menengah 25 sekolah di Kabupaten Yahukimo hampir 

70% berada di lereng-lereng gunung, sehingga jang-

kauan pelayanan pengawasan mengalami kesulitan. 

Belum ada jalan darat yang menghubungkan antara 

ibukota kabupaten dengan sekolah-sekolah yang ada 

di tingkat distrik.  

Kendala yang dihadapi pengawas pendidikan 

menengah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di 

tingkat distrik adalah belum tersedianya sarana pener-
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bangan. Pesawat-pesawat kecil milik misionaris meng-

ikuti jadwal pelayanan (Gereja) sendiri, dan biaya 

carteran berkisar 25-30 juta pulang pergi. Jalan darat 

yang dapat menghubungkan Ibu Kota Kabupaten 

dengan Distrik belum ada, hal ini mengakibatkan 

pengawasan sekolah-sekolah di tingkat Distrik belum 

berjalan secara optimal. 

Jumlah sekolah menengah SMP/SMA dan SMK 

yang ada di ibu kota kabupaten berjumlah tiga sekolah 

yaitu: SMP Negeri Dekai, SMA Negeri Dekai, dan SMK 

Negeri Dekai. Jadi, jumlah sekolah untuk pendidikan 

menengah pertama SMPN sebanyak 20 sekolah, 

sedangkan jumlah Sekolah Menengah Atas SMAN 4 

sekolah dan Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 1 

sekolah. Jumlah keseluruhan pendidikan menengah 

sebanyak  25  sekolah di  Kabupaten Yahukimo. 

Kondisi  jumlah sekolah tenaga pengajar pendi-

dikan menengah di Kabupaten Yahukimo tidak se-

imbang. Jumlah guru banyak bertumpuk di SMP dan  

SMA di kota, sementara sekolah di tingkat distrik 

kurang  tenaga  pengajar. Ada sekolah yang ditemukan 

tenaga pengajarnya 5 sampai 6 guru SMP, bahkan ada 

yang hanya 1 sampai 3 guru SMP saja. Untuk meng-

atasi kondisi guru yang dijelaskan di atas, maka Dinas 

Pendidikan harus menganalisis kebutuhan guru dan 

menegaskan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas guru di Kabupaten Yahukimo. 
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Dinas Pendidikan mempertanggungjawabkan 

hasil kerjanya kepada pemerintah, dalam hal ini pihak 

Bupati bahkan Dinas Pendidikan Provinsi, dan juga 

harus mampu membina organisasi yang dipimpinnya 

agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat. Kemampuan pemimpin yang dimiliki oleh 

seorang Kepala Dinas terhadap personalia yang 

dibinanya, secara psikologis, hendaknya mencakup 

seluruh staf yang ada pada instansi Dinas Pendidikan 

tersebut, terlebih memberikan penjelasan bagaimana 

cara pengawasan yang efektif dan efisien dalam melak-

sanakan kegiatan pengawasan, dan memonitor penga-

was dalam menjalankan pengawasannya. Dalam im-

plementasinya/kenyataannya Kepala Dinas sebagai 

kontroling/pengarah sulit untuk memperhatikan 

jalannya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan  

pengawas. 

Kegiatan pengawasan yang melekat pada diri 

seorang Kepala Dinas, dalam hal ini Kepala Dinas 

Pendidikan Yahukimo, secara hirarki telah disusun  

agar pengawasan terhadap aktivitas personalia dapat 

dilakukan semaksimal mungkin. Melalui pembagian 

kerja yang mengacu pada struktur organisasi Kantor 

Dinas Pendidikan, berbagai kesalahan dan kekeliruan  

kerja sebagai akibat kelalaian para personalia, diban-

tu melalui para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian 

yang ada. Adapun tentang pengawasan yang dilaku-

kan oleh seorang Kepala Dinas Pendidikan Yahukimo 
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dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan 

Pendidikan Menengah, umumnya mencakup prosedur 

kerja para staf pengawas (lapangan), disiplin pegawai, 

tingkat kesalahan dalam bekerja, hingga tanggung 

jawab terhadap hasil yang dicapai. Sedangkan tentang  

Pendidikan Menengah di Kabupaten Yahukimo adalah 

mencakup proses pendidikan, pengevaluasian dan 

revisi rencana kerja.  

Proses pendidikan itu sendiri lebih menggam-

barkan penggunaan kemampuan yang dimiliki  seo-

rang pendidik atau pengajar dalam proses pendidik-

an, serta  hasil  yang dicapainya. Sedangkan evaluasi 

hasil lebih ditekankan pada bagaimana suatu tugas/ 

pekerjaan harus diukur atau dievaluasi untuk diketa-

hui hasil kerja sebelum dan sesudah pekerjaan selesai. 

Yang dimaksud revisi rencana adalah ketika melaku-

kan pengawasan harus diperiksa apakah  pelaksanaan  

sudah cocok dengan perencanaannya, dan bagaimana 

program pengorganisasiannya. Ketika melakukan 

pelaksanaan  maka  pelaksanaan  harus berpedoman 

pada perncanaannya, pelaksanaan pengorganisasian 

dan pengendalian. Hal tersebut ditinjau  kembali kalau 

tidak relevan dengan rencana kerja sehingga harus 

dilakukan revisi rencana  kerja.  

Suatu permasalahan yang dipandang sering 

tidak dipantau dengan maksimal oleh Kepala Dinas 

Pendidikan Yahukimo terhadap Pendidikan Menengah 

di tingkat distrik, adalah tingkat disiplin pengajar dan 
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pemanfaatan waktu dalam bekerja yang efektif. 

Adapun kaitannya dengan peran yang dijalankannya 

sebagai pemimpin instansi, ia (pemimpin) dapat 

menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk 

mengarahkan, dan memberi dorongan atau motivasi 

kepada para stafnya. Berhasil tidaknya peran yang 

dimainkan, sangat bergantung pada kemampuan 

dalam membangun koordinasi, kerjasama, komuni-

kasi, serta kecakapan yang dimiliki termasuk kemam-

puan dalam memotivasi bawahannya. 

Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo  

sebagai lembaga yang mengelola pendidikan secara 

hirarki telah tersusun baik di antaranya ada penga-

was di tingkat kabupaten, dan di tingkat distrik. 

Hanya saja tupoksi pengawas pendidikan menengah 

belum menunjukkan hasil secara optimal. Hal itu 

terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang penja-

baran fungsi tugas dari dinas pendidikan (kepala 

dinas). Dalam wawancara penulis dengan pengawas 

lapangan mengatakan bahwa, tiap tahun di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Yahukimo untuk dana pendi-

dikan lebih besar, tetapi belum pernah ada program 

kunjungan kerja ke tingkat distrik. Hal ini menun-

jukkan bahwa dinas pendidikan telah menyusun 

program kerja tetapi realisasinya belum terlaksana 

sesuai harapan pemerintah dan juga masyarakat.  
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Program pengawasan belum berjalan terhadap 

pendidikan menengah yang ada di tingkat distrik, baik 

secara struktural maupun fungsional. Kegiatan evalu-

asi diri baru dilakukan untuk mengevaluasi kinerja 

setiap pengawas. Kegiatan ini dilakukan terutama 

pada saat akan terjadi kenaikan penghasilan. Format 

yang dilakukan saat ini dibuat oleh dinas. Evaluasi 

terhadap program kerja pengawas maupun kegiatan 

sekolah belum dilakukan. Sarana pendidikan yang 

dipunyai oleh sekolah menengah di tingkat distrik 

sangat minim, dan lahan yang dipakai oleh SMP di 

tingkat distrik sebagian besar menggunakan gedung 

sekolah dasar, hal ini tidak sesuai harapan masya-

rakat. Peralatan pendukung pembelajaran yang ada  

terbatas, pembuatan perangkap pembelajaran masih 

menggunakan mesin ketik di setiap sekolah.  

Sitem administrasi yang ada di dinas pendidik-

an (pengawas) masih lemah, meskipun didukung 

dengan seperangkat komputer, tetapi belum berjalan 

dengan maksimal. Laptop dan fasilitas elektronik 

lainnya tidak bisa digunakan, karena belum ada listrik 

di setiap sekolah yang ada di tingkat distrik. Menurut 

pengamatan penulis, tenaga administrasi di dinas 

pendidikan yang hanya satu orang tidak sesuai 

dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan. 

Selain itu, bagian ini juga belum mempunyai pro-

sedur operasi standar, sehingga pekerjaan dilakukan 

pada saat diperlukan. 
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Peneliti telah melakukan penelitian awal untuk 

mengetahui sistem pelaksanaan fungsi pengawasan 

pendidikan menengah di lingkungan Dinas Pendi-

dikan Kabupaten Yahukimo. Dari penelitian awal ini, 

telah ditemukan beberapa hal yang perlu ditelusuri 

lebih lanjut, dimulai dari visi, misi, dan tujuan. 

Meskipun sudah dibuat tetapi belum semua penga-

was pendidikan menengah menghayati hal tersebut. 

Berdasarkan pengamatan, visi, misi, dan tujuan ini 

tidak ditempatkan di lokasi-lokasi yang strategis, serta 

tidak disosialisasikan dengan baik. Rencana kerja 

pengawas, baik jangka menengah maupun tahunan 

juga tidak dibuat. Program yang dijalankan pengawas 

ini dalam meningkatkan pengawasan, terutama ber-

hubungan dengan keuangan, semua dikendalikan oleh 

kepala dinas pendidikan, pihak pengawas juga tidak 

membuat rencana strategis terhadap situasi pendi-

dikan menengah.  

Setelah mengamati pelaksanaan fungsi penga-

wasan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Yahukimo dengan standar pengawasan 

pendidikan, ada beberapa hal yang perlu ditelusuri 

lebih lanjut. Untuk itu, penulis  tertarik  melakukan 

penelitian di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten  

Yahukimo, terutama dengan fokus penelitian pada 

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan  

Menengah: Studi pada Dinas Pendidikan Kabupa-

ten  Yahukimo  di  Provinsi  Papua. 
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1.2 Masalah dan Persoalan Penelitian 

Dengan memperhatikan standar pengawasan 

pendidikan di atas, serta melihat kondisi pengawasan 

pendidikan menengah di lingkungan Dinas Pendi-

dikan Kabupaten Yahukimo, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana  gambaran  umum  pelaksanaan fungsi 

pengawasan pendidikan menengah di Kabupaten  

Yahukimo? 

2. Sejauhmana  Dinas  Pendidikan  Yahukimo  telah  

melaksanakan fungsi pengawasannya? 

3. Masalah atau hambatan apa saja yang dihadapi 

dinas pendidikan dalam menjalankan fungsi  

pengawasan? 

 

1.3  Tujuan  Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka  

tujuan penelitian  ini adalah:  

1. Untuk mengetahui gambaran umum  pelaksanaan 

fungsi pengawasan pendidikan menengah di 

Kabupaten Yahukimo; 

2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi Pengawasan 

Dinas Pendidikan terhadap pendidikan menengah 

di Yahukimo; 
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3. Untuk mengetahui masalah atau hambatan apa 

saja yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam  men-

jalankan  fungsi  pengawasan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah diketahuinya kondisi nyata tentang pengawa-

san pendidikan menengah di lingkungan Kabupaten 

Yahukimo yang bermanfaat untuk pengawasan pen-

didikan secara umum. Secara khusus pendidikan ini 

diharapkan dapat memberi umpan balik bagi pendi-

dikan menengah di lingkungan Kabupaten Yahukimo. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diguna-

kan sebagai: 

1. Bahan kajian untuk mendalami dan mengem-

bangkan pengawasan pendidikan menengah di 

lingkungan Kabupaten Yahukimo dalam rangka  

peningkatan mutu, sesuai standar pengawasan 

pendidikan; 

2. Bahan masukan penelitian berikutnya bagi yang 

berminat melakukan penelitian terhadap perma-

salahan  yang  terkait dengan penelitian  ini. 

3. Bagi masyarakat, bisa memperoleh pelayanan  

pendidikan yang disediakan oleh pemerintah secara  

lebih baik; 



 

12 
 

4. Bagi guru, dapat memberikan masukan tentang 

kegiatan pembelajaran yang benar sesuai  standar  

Pengelolahan  pendidikan; 

5. Bagi pengawas pendidikan menengah, dapat mem-

berikan masukan untuk memperbaiki pengawasan  

sesuai  stadar  pengawasan pendidikan; 

6. Bagi penyelenggara pendidikan, sebagai umpan 

balik tentang cara pengawasan suatu intitusi  pen-

didikan menengah yang baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


