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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pelaksanan Pengawasan Pendidikan 

Setiap organisasi melakukan kegiatan pengawas-

an, dengan maksud agar perilaku karyawan mengarah  

ke tujuan organisasi, bukan semata-mata ke tujuan  

individual masing-masing, serta agar tidak terjadi 

penyimpangan antara  rencana  dengan  pelaksanaan. 

Menurut Pidarta (2004: 158), sasaran pengawasan ada 

dua yaitu: perilaku individu sebagai orang-orang  yang  

memproses  input  menjadi  output  organisasi, serta  

ouput organisasi itu sendiri. Perilaku individu diarah-

kan agar berperilaku organisasi, sedangkan output 

organisasi diusahakan agar tidak menyimpang dari 

rencana semula. Dengan demikian penyelasan menu-

rut Robbins seperti dikutip oleh Pidarta (2004: 158) 

adalah: 

Proses memonitor aktivitas-aktivitas untuk me-

ngetahui apakah individu-individu dan organisasi itu 

sendiri memperoleh dan memanfaatkan sumber-

sumber pendidikan secara efektif dan efesien dalam  

rangka mencapai tujuannya, serta memberikan 

koreksi apabila tidak tecapai. 

Menurut Akdon (2007: 120), pengawasan di-

selenggarakan  secara  sistematis dan objektif untuk 

menentukan apakah: (a) informasi-informasi jalannya 
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kegiatan atau program dan keuangan telah dilakukan  

secara akurat dan dapat dipercaya; (b) resiko terhadap 

organisasi sudah dapat diidentifikasi dan dilakukan 

tindakan-tindakan untuk meminimalisir; (c) peraturan 

yang berlaku maupun ketentuan organisasi masih  

layak; (d) prosedur organisasional standar yang ada 

telah dijalankan; (e) sumberdaya organisasi digunakan 

secara efesien dan bertanggung jawab; dan (f) tujuan 

dan sasaran rencana kerja telah dicapai.  

Pengawasan sebaiknya dilakukan oleh unit 

organisasi yang berdiri bebas dengan orang-orang 

yang kompeten, yang sanggup memberikan saran dan  

jalan keluar terhadap suatu masalah, baik yang ber-

sifat koreksi maupun pencegahan. Indikator dari 

pengawasan dikatakan berhasil apabila mempunyai 

dampak: kreativitas dan kompetensi meningkat, pela-

yanan menjadi lebih baik, outcome organisasi ber-

kualitas, kepuasan terhadap pelanggan, terjadi pe-

ningkatan terus menerus, fleksibel menghadapi  peru-

bahan, ada standar dalam setiap kegiatan,  akunta-

bilitas dan tidak terjadi pemborosan. Monitoring harus 

dilakukan dengan hati-hati, untuk memastikan agar 

tujuan yang telah ditetapkan bisa dicapai tanpa mem-

buat guru merasa apatis karena selalu dipantau.  

Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh  

Akdon (2007: 120), bahwa pengawas sekolah adalah 

guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan 

pengawas sekolah (PP 74 Tahun 2008). Pengawasan 
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adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun 

program, melaksanakan program, evalusai hasil pelak-

sanaan program, dan melaksanakan pembimbingan 

dan pelatihan profesional guru. Pengawas sekolah 

memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam  

proses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah. 

Dalam konteks ini peran pengawas sekolah meliputi 

empat komponen yaitu; pemantauan, supervisi, 

evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengawas yang  

harus dilakukan secara teratur dan berkesinambung-

an (PP 19 Tahun 2005, pasal 55). Peran tersebut 

berkaitan dengan tugas pokok pengawas dalam 

melakukan supervisi manajerial dan akademik serta 

pembinaan peran, pemantauan dan penilaian. Peran 

pengawas sekolah dalam pembinaan setidaknya 

sebagai teladan bagi sekolah dan sebagai rekan kerja 

yang serasi dengan pihak sekolah dalam memajukan 

sekolah binaannya. 

Peranan pengawas tersebut dilaksanakan dengan 

pendekatan supervisi yang bersifat ilmiah, klinis, 

manusiawi, kolaboratif, artistik, interfretatif, dan ber-

basis kondisi sosial budaya. Pendekatan ini bertujuan 

meningkatkan mutu pembelajaran. Pengawas profesi-

onal adalah pengawas sekolah yang melaksanakan 

tugas pokok pengawasan yang terdiri dari melaksa-

nakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial 

serta kegiatan bimbingan dan pelatihan profesional 

dengan optimal yang didukung olah standar dimensi 
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kompetensi prasyarat yang dibutuhkan yang berkaitan 

dengan: (1) pengawas sekolah; (2) pengembangan pro-

fesi; (3) teknis operasional, dan wawasan kependi-

dikan. Selain itu untuk meningkatkan profesionalisme 

pengawas sekolah melakukan pengembangan profesi 

secara berkelanjutan dengan tujuan untuk menjawab 

tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks 

dan untuk lebih mengarahkan sekolah ke arah 

pencapaian tujuan pendidikan nasional yang efektif, 

efisien dan produktif (Hammer dan Kogan, 1973: 107). 

Menurut Sahertian (2000), seorang pengawas 

profesional dalam melakukan tugas pengawas harus 

memiliki:  

(1) kecermatan melihat kondisi sekolah, (2) keta-

jaman analisis dan sintesis, (3) ketepatan dan 
kreativitas dalam memberikan treatment yang di-

perlukan, serta (4) kemampuan berkomunikasi yang 

baik dengan setiap individu di sekolah. 

 

2.2 Peran Pengawas Pendidikan 

Menurut Wiles & Bondi (2007), “The role of the 

supervisor is to help teachers and other education 

leaders understand issues and make wise decisions 

affecting student education.”  

Bertitik tolak dari pendapat Wiles & Bondi ter-

sebut, maka peranan pengawas sekolah/madrasah 

adalah membantu guru-guru dan pemimpin-pemimpin 

pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat 
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keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan 

siswa. Untuk membantu guru dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan 

prestasi belajar siswa, maka peranan umum pengawas 

sekolah/madrasah, menurut Getzels (1967), adalah 

sebagai: (1) observer (pemantau), (2) supervisor 

(penyelia), (3) evaluator (pengevaluasi) pelaporan, dan 

(4) successor (penindak lanjut hasil pengawasan). Apa 

saja yang dilakukan setiap peranan akan dibahas 

pada sub bab fungsi pengawas sekolah/madrasah di 

bawah ini. 

Menurut Wiles dan Bondi (2007: 79), peranan 

sebagai penyelia adalah melaksanakan supervisi. 

Supervisi meliputi: (1) supervisi akademik, dan (2) su-

pervisi manajerial. Kedua supervisi ini harus dilaku-

kan secara teratur dan berkesinambungan oleh penga-

was sekolah/madrasah. 

Sasaran supervisi akademik antara lain adalah 

untuk membantu guru dalam hal (Mulyasa, 2003: 

100):  

(a) merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau 

bimbingan, (b) melaksanakan kegiatan pembelajar-

an/bimbingan, (c) menilai proses dan hasil pem-

belajaran/bimbingan, (d) memanfaatkan hasil peni-

laian untuk peningkatan layanan pembelajaran/ 
bimbingan, (e) memberikan umpan balik secara 

tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta 

didik, (f) melayani peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar, (g) memberikan bimbingan belajar 

pada peserta didik, (h) menciptakan lingkungan 
belajar yang menyenangkan, (i) mengembangkan 
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dan memanfaatkan alat bantu dan media pem-

belajaran dan atau bimbingan, (j) memanfaatkan 

sumber-sumber belajar, (k) mengembangkan inter-
aksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, 

teknik, model, pendekatan dan sebagainya) yang 

tepat dan berdaya guna, (l) melakukan penelitian 

praktis bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan, 

dan (m) mengembangkaninovasi pembelajaran/ 

bimbingan.  

 

Lebih lanjut Mulyasa (2003:101) menjelaskan 

bahwa pelaksanakan supervisi akademik, pengawas 

sekolah/madrasah hendaknya memiliki peranan 

khusus sebagai:  

(1) patner (mitra) guru dalam meningkatkan mutu 
proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di 

sekolah/madrasah binaannya; (2) inovator dan 

pelopor dalam mengembangkan inovasi pembela-

jaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaan-

nya; (3) konsultan pendidikan dan pembelajaran di 
sekolah/madrasah binaannya, (4) konselor bagi 

guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah/ 

madrasah; dan (5) motivator untuk meningkatkan 

kinerja guru dan semua tenaga kependidikan di 

sekolah/madrasah. 

 

Menurut Depdiknas (1986; 1994 & 1995), 

sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala 

sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan di seko-

lah di bidang administrasi sekolah/madrasah yang 

meliputi:  

(a) administrasi kurikulum, (b) administrasi ke-

uangan, (c) administrasi sarana prasarana/per-

lengkapan, (d) administrasi tenaga kependidikan,  

(e) administrasi kesiswaan, (f) administrasi hubung-

an/madrasah dan masyarakat, dan (g) administrasi 
persuratan dan pengarsipan. 
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Dalam melaksanakan supervisi manajerial, peng-

awas sekolah/madrasah memiliki peranan khusus 

sebagai: (1) konseptor yaitu menguasai metode, teknik, 

dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka mening-

katkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah;        

(2) programmer yaitu menyusun program kepenga-

wasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program 

pendidikan di sekolah/madrasah; (3) composer yaitu 

menyusun metode kerja dan instrumen kepengawasan 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi pengawas di sekolah/madrasah; (4) repor-

ter yaitu melaporkan hasil-hasil pengawasan dan 

menindaklanjutinya untuk perbaikan program penga-

wasan berikutnya di sekolah/madrasah; (5) builder 

yaitu: (a) membina kepala sekolah/madrasah dalam 

pengelolaan (manajemen) dan administrasi sekolah/ 

madrasah berdasarkan manajemen peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah/madrasah; dan (b) membina 

guru dan kepala sekolah/madrasah dalam melaksa-

nakan bimbingan konseling di sekolah/madrasah; (6) 

supporter yaitu mendorong guru dan kepala seko-

lah/madrasah dalam merefleksikan hasil-hasil yang 

dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan 

dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah/ 

madrasah; (7) observer yaitu memantau pelaksanaan 

standar nasional pendidikan di sekolah/madrasah; 

dan (8) user yaitu memanfaatkan hasil-hasil peman-
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tauan untuk membantu kepala sekolah dalam me-

nyiapkan akreditasi sekolah. 

Usman (2010: 506) mengatakan bahwa, istilah 

pengawasan pertama kali muncul dalam Inpres No.15 

Tahun 1983 tentang pedoman Pelaksanaan Penga-

wasan dan Inpres No.1 Tahun 1983 tentang pedoman 

Pengawasan Melekat yang menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan pengawasan melekat ialah serang-

kaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian 

yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap 

bawahannya, secara preventif dan represif agar pelak-

sanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif 

dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan pera-

turan perundang-undangan yang berlaku. 

Supervision memiliki esensi professional 

compliance, yaitu kepatuhan profesional dalam arti 

jaminan pelaksanaan bahwa seorang profesional akan 

menjalankan tugasnya didasarkan atas teori, konsep-

konsep, hasil validasi empirik, dan kaidah-kaidah etik.  

Kontrol dan inspeksi dalam praktik pengawasan 

satuan pendidikan hanya diperlukan dalam batas-

batas tertentu, sedangkan yang lebih utama terletak 

pada supervisi pendidikan. Berdasarkan tuntutan 

profesionalisme, otonomi dan akuntabilitas profesio-

nal; pengawasan pendidikan dikembangkan dari kaji-

an supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan meru-

pakan fungsi yang ditujukan pada penjaminan mutu 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Supervisi 
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akademik sama maksudnya dengan konsep supervisi 

pendidikan. Educational supervision sering disebut 

pula sebagai Instructional Supervision atau Instruction-

al Leadership. Fokus utamanya adalah mengkaji, 

menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan mengem-

bangkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan 

bersama dengan guru (perorangan atau kelompok) 

melalui pendekatan dialog, bimbingan, nasihat dan 

konsultasi dalam nuansa kemitraan yang profesional.  

Merujuk pada konsep supervisi pendidikan di 

atas, maka pengawas sekolah/madrasah pada haki-

katnya adalah supervisor (penyelia) pendidikan, se-

hingga tugas utamanya adalah melaksanakan super-

visi akademik yaitu membantu guru dalam mening-

katkan kualitas proses pembelajaran untuk mencapai 

hasil belajar yang lebih optimal. Di luar tugas itu, 

pengawas sekolah/madrasah melaksanakan juga 

supervisi manajerial yakni membantu kepala sekolah 

dan staf sekolah untuk mempertinggi kinerja sekolah 

agar dapat meningkatkan mutu pendidikan pada 

sekolah yang dibinanya. 

Pengawasan pendidikan juga diartikan sebagai 

proses kegiatan monitoring dan evaluasi untuk meya-

kinkan bahwa semua kegiatan pendidikan di satuan 

pendidikan terlaksana seperti yang direncanakan dan 

sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi 

dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpang-



 

22 
 

an yang akan mengganggu pencapaian tujuan 

(Robbins, 1997). Pengawasan juga merupakan fungsi 

manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi 

kinerja satuan pendidikan atau unit-unit dalam suatu 

organisasi sekolah guna menetapkan kemajuan 

sekolah sesuai dengan arah yang dikehendaki (Wagner 

dan Hollenbeck dalam Mantja, 2001). Oleh karena itu 

pengawasan pendidikan adalah fungsi manajemen 

pendidikan yang harus diaktualisasikan, seperti 

halnya fungsi manajemen lainnya (Mantja, 2001). 

Dalam pendidikan, pengawasan merupakan 

bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan 

prestasi belajar dan mutu sekolah. Sahertian (2000) 

menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendi-

dikan tidak lain adalah usaha memberikan layanan 

kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada 

guru-guru, baik secara individu maupun secara 

kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses 

dan hasil pembelajaran. 

Atas dasar itu hakikat dari pengawasan pendi-

dikan pada hakikatnya adalah bantuan profesional 

kesejawatan kepada stakeholder pendidikan terutama 

guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan 

pembinaan kualitas pembelajaran. Bantuan profesi-

onal yang diberikan kepada guru harus berdasarkan 

penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian 

yang objektif serta mendalam dengan acuan peren-

canan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses 



 
 

 

23 
 
 

bantuan yang diorientasikan pada upaya peningkatan 

kualitas proses dan hasil belajar itu penting, sehingga 

bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran 

sehingga mampu memperbaiki dan mengembangkan 

situasi pembelajaran yang lebih bermutu dan berdaya 

guna. 

Atas dasar uraian di atas, maka kegiatan penga-

wasan pendidikan harus berfokus pada: (1) standar 

dan prestasi yang harus diraih siswa; (2) kualitas 

layanan siswa di sekolah (keefektifan belajar menga-

jar, kualitas program kegiatan sekolah dalam meme-

nuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan 

siswa); serta (3) kepemimpinan dan manajemen 

sekolah. Jadi, keutamaan supervisi adalah membantu 

guru untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

potensi siswa sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Wiles dan Bondi (2007): 

Supervision is first about helping people grow and 
develop. It is the job of the supervisor in education to 

work with others to provide an improved process for 
aiding the growth and development of students. 

Menurut Staf Tenaga Kependidikan (2006) dalam 

Laporan Rapat Kordinasi Pengembangan Tenaga 

Kependidikan, tugas pokok pengawas adalah:  

(1) menyusun program kerja kepengawasan untuk 

setiap semester pada sekolah/madrasah binaan-

nya; (2) melaksanakan penilaian, pengolahan, dan 

analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan 

kemampuan guru; (3) mengumpulkan dan mengo-



 

24 
 

lah data sumber daya pendidikan, proses pembe-

lajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang ber-

pengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/ 
bimbingan siswa; (4) melaksanakan analisis kom-

prehensif hasil analisis berbagai faktor sumber 

daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan 

inovasi sekolah; (5) memberikan arahan, bantuan, 

dan bimbingan kepada guru tentang proses pem-

belajaran/bimbingan yang bermutu untuk mening-
katkan mutu proses dan hasil belajar/bimbingan 

siswa; (6) melaksanakan penilaian dan pemantauan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah 

binaan mulai dari penerimaan siswa baru, pelak-

sanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai 
kepada pelepasan lulusan/pemberian ijazah;        

(7) menyusun laporan hasil pengawasan di seko-

lah/madrasah binaannya dan melaporkannya ke-

pada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan 

stakeholder lainnya; (8) melaksanakan penilaian 

hasil pengawasan seluruh sekolah/madrasah seba-
gai bahan kajian untuk menetapkan program peng-

awasan semester berikutnya; (9) memberikan 

bahan penilaian kepada kepala sekolah dalam 

rangka akreditasi sekolah; dan (10) memberikan 

saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah 
dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah 

berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. 

 

Berdasarkan tugas pokok pengawas tersebut di 

atas, maka peranan pengawas adalah sebagai: 

inspector, observer, reporter,coordinator, dan performer 

leadership (Surya Dharma, 2006). Dalam hal ini, 

pengawas pendidikan memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan kinerja kependidikan, pengawas pendi-

dikan bersifat fungsional dalam memberikan layanan 

bantuan bagi personel sekolah di lingkungan perse-

kolahan. Menurut Rohani (1991) terdapat delapan 

fungsi pengawas, yaitu: 
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(1) mengoordinasikan semua usaha sekolah,          

(2) memperlengkapi kepemimpinan sekolah,          

(3) memperluas pengalaman guru-guru, (4) men-
stimulasi usaha-usaha yang kereatif, (5) membe-

rikan fasilitas penilaian yang terus menerus,          

(6) menganalisis situasi belajar dan mengajar,        

(7) memberikan pengetahuan/skill setiap anggota/ 

staf, dan (8) membantu meningkatkan kemampuan 

mengajar guru-guru. 

 

Merujuk pada kedelapan fungsi pengawas terse-

but keberadaan pengawas pada lembaga pendidikan 

adalah memberikan dorongan dan bantuan kepada 

guru-guru dalam menyelesaikan segala jenis dan 

bentuk persoalan yang muncul dalam pelaksanaan 

pengajaran. Pengawas pendidikan dalam mitra kerja 

guru dalam melaksanakan peningkatan mutu pem-

belajaran. Oleh karena itu, pengawas tidak perlu 

ditakuti oleh tenaga kependidikan terutama guru. 

Namun ada asumsi yang berkembang bahwa kebera-

daan pengawas adalah untuk mencari kesalahan yang 

dilakukan guru. Asumsi ini merupakan asumsi yang 

salah dan tidak berdasar sama sekali, kalaupun terda-

pat perilaku pengawas yang hanya mencari-cari kesa-

lahan tenaga kependidikan itu, bukanlah watak 

seorang pengawas. Karakter atau fungsi pengawas 

tindakan itu terjadi bersifat individual dari seorang 

pengawas, dan diyakini hanya bersifat kasuistik. 

Pada saat yang bersamaan, dalam melaksanakan 

tugasnya pengawas, mereka juga berhadapan dengan 

kenyataan yang sulit untuk dihindari. Hal ini dapat 



 

26 
 

dilihat dari beberapa hal, seperti banyaknya jumlah 

guru yang harus diawasi, dikenali dan dibina agar 

dapat meningkatkan mutu kinerjanya. Rasio ideal 

memang sulit untuk ditemukan dalam konteks pem-

binaan tenaga kependidikan oleh pengawas pendi-

dikan. 

Efektivitas pelaksanaan tugas merupakan indi-

kator keberhasilan para pengawas dalam menjalankan 

tugasnya.  Oleh karena itu, jumlah orang yang diawasi 

harus dalam batas “span of control” (rentang jumlah 

pengawas dengan jumlah yang diawasi) yang seim-

bang. Dalam hal ini, diperlukan pengawas yang handal 

dan memiliki kompetensi dalam melakukan tugasnya 

sebagai pengawas, sehingga guru dapat dibina dan 

melakukan tugas sebagaimana mestinya. Sebab, tidak 

semua guru dapat melaksanakan tugas dengan baik 

disebabkan karena berbagai masalah yang mereka 

hadapi. Ketika melaksanakan tugasnya, tidak semua 

tenaga kependidikan khususnya guru dapat melaku-

kan dengan sebaik-baiknya (Handoko, 1992: 88). 

Berbagai faktor menjadi penyebab sehingga guru 

mengalami hambatan atau ganguan dalam melak-

sanakan tugas-tugas tersebut. Terjadinya gangguan 

itu bisa saja karena faktor-faktor itu sendiri, tetapi 

tidak tertutup kemungkinan karena faktor-faktor 

lainnya. Faktor-faktor yang berasal dari guru, seperti 

motivasi, pemahaman tugas pokok, niat, tuntutan 

kebutuhan rumah tangga, dan lainnya, sedangkan 
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faktor-faktor dari luar diri guru, seperti iklim dan 

kultur sekolah, gaya kepemimpinan kepala sekolah, 

penerapan reward dan punishment, undang-undang 

dan peraturan tenaga kependidikan, mitos tentang 

guru, dan lainnya (Mulyasa, 2004: 132). 

Guru sebagai tenaga kependidikan yang berha-

dapan langsung dengan murid, berkewajiban melaku-

kan tugas pembelajaran agar terjadi transfer penge-

tahuan dan transformasi nilai-nilai dalam kehidupan 

murid. Pada saat bersamaan guru melakukan tindak-

an pendidikan, bimbingan dan pelatihan itu secara 

langsung melibatkan potensi yang dimiliki guru se-

hingga kurikulum yang harus disampaikan direalisir 

dengan semaksimal dan seoptimal mungkin. Seluruh 

potensi yang dimiliki guru, tentu saja akan mening-

katkan kecerdasan murid melalui proses pembelajar-

an. Guru berupaya melibatkan dan merangsang aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek inilah 

yang banyak menentukan apakah proses pembelajar-

an berlangsung dengan baik (Usman, 2005: 216). 

Kendatipun guru memiliki sertifikasi untuk 

melaksanakan tugas pembelajaran, atau pendidikan in 

service training, berbagai kendala internal tetap saja 

mereka hadapi, seperti motivasi, keinginan berpres-

tasi, kesadaran untuk berkinerja tinggi, dan lainnya. 

Demikian pula dengan kendala yang bersifat eksternal, 

seperti kemauan berinteraksi secara positif dengan 
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rekan sejawat, perlu bersinergi dengan tenaga kepen-

didikan lainnya di sekolah, memahami peraturan 

tentang kependidikan, manajemen persekolahan, 

perilaku kepala sekolah, dan lain sebagainya (Ofsted 

dalam Usman, 2005). 

Kendala yang dihadapi tentu tidak dapat disele-

saikan guru tanpa adanya bantuan pengawas sebagai 

mitra guru di sekolah. Di sini pengawas pendidikan 

yang bermutu dan disegani diperlukan, terutama 

ketika berhadapan dengan mantan pimpinan sekolah. 

Hal ini diperlukan, agar memudahkan mereka mema-

hami persoalan-persoalan pendidikan secara kompre-

hensif. Sementara itu, disiplin ilmu mereka juga harus 

berkenaan dengan rumpun pendidikan sehingga jika 

diperlukan adanya diskusi dalam memecahkan masa-

lah pengajaran di kelas, mereka dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam pemecahan  masalah 

itu.  

 

2.3 Fungsi Pengawas Pendidikan 

Dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri 

Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 

118 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 

dan Angka Kreditnya, Keputusan bersama Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi 

Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
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Fungsional Pengawas dan Keputusan Menteri Pendi-

dikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka 

Kreditnya, dapat diketahui tentang fungsi pengawas 

sekolah adalah sebagai berikut: 

(1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan di 
sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, 

SLB, SLTP dan SLTA; (2) Peningkatan kualitas 

proses pembelajaran/bimbingan dan hasil prestasi 

belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan. 

 

Fungsi yang pertama merujuk pada pengawasan 

manajerial, sedangkan fungsi yang kedua merujuk 

pada pengawasan akademik. Pengawasan manajerial 

pada dasarnya berfungsi sebagai pembinaan, penilaian 

dan bantuan/bimbingan kepada kepala sekolah/ 

madrasah  dan  seluruh  tenaga  kependidikan lainnya 

di sekolah/madrasah dalam pengelolaan sekolah/ 

madrasah untuk meningkatkan kinerja sekolah dan 

kinerja kepala sekolah serta kinerja tenaga  kepen-

didikan  lainnya. 

Pengawasan akademik berkaitan dengan fungsi 

pembinaan, penilaian, perbantuan, dan pengembang-

an kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil 

belajar siswa. Sejalan dengan fungsi pengawas 

sekolah/madrasah di atas, maka kegiatan yang harus 
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dilaksanakan pengawas adalah: (1) melakukan pem-

binaan pengembangan kualitas sekolah/madrasah, 

kinerja sekolah/madrasah, kinerja kepala sekolah/ 

madrasah, kinerja guru, dan kinerja seluruh tenaga 

kependidikan di sekolah/madrasah; (2) melakukan 

monitoring pelaksanaan program sekolah/madrasah 

beserta pengembangannya; (3) melakukan penilaian 

terhadap proses dan hasil program pengembangan 

sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder seko-

lah/madrasah (Sahertian, 2008: 20). 

Berdasarkan kajian tentang fungsi pengawas 

sekolah/madrasah sebagaimana dikemukakan di atas, 

maka perspektif ke depan fungsi umum pengawas 

sekolah/madrasah melakukan: (1) pemantauan,       

(2) penyeliaan, (3) pengevaluasian pelaporan, dan       

(4) penindaklanjutan hasil pengawasan  (Usman, 2010: 

603). 

Fungsi pemantauan meliputi pemantauan pelak-

sanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar 

siswa serta menganalisisnya untuk memperbaiki mutu 

pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran yang 

relevan di sekolah/madrasah, pemantauan terhadap 

penjaminan/standar mutu pendidikan, pemantauan 

terhadap pelaksanaan kurikulum, pemantauan terha-

dap penerimaan siswa baru, pemantauan terhadap 

proses pembelajaran di kelas, pemantauan terhadap 

hasil belajar siswa, pemantauan terhadap pelaksanaan 

ujian, pemantauan terhadap rapat guru, pemantauan 
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terhadap kepala sekolah/madrasah dan tenaga ke-

pendidikan lainnya di sekolah/madrasah, pemantauan 

terhadap hubungan sekolah/madrasah dengan masya-

rakat, pemantauan terhadap data statistik kemajuan 

sekolah/madrasah, dan program-program  pengem-

bangan  sekolah/madrasah. 

Fungsi penyelia meliputi penyeliaan terhadap: 

kinerja  sekolah/madrasah, kinerja  kepala sekolah/ 

madrasah, kinerja guru, kinerja tenaga kependidikan 

di sekolah/madrasah, pelaksanaan kurikulum/mata 

pelajaran, proses pembelajaran, pemanfaatan sumber 

daya, pengelolaan sekolah/madrasah, dan unsur 

lainnya seperti: keputusan moral, pendidikan moral, 

kerjasama dengan masyarakat. mensupervisi sumber-

sumber daya sekolah/madrasah sumber daya manu-

sia, material, kurikulum dan sebagainya, penyeliaan 

kegiatan antar sekolah/madrasah binaannya, kegiatan 

in service training bagi kepala sekolah/madrasah, guru  

dan tenaga kependidikan di sekolah lainnya, dan 

penyeliaan pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah/ 

madrasah. 

Fungsi pengevaluasian pelaporan meliputi penge-

valuasian pelaporan terhadap kegiatan pengendalian, 

penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan  ter-

hadap berbagai komponen pendidikan di sekolah/ 

madrasah sebagai bentuk pertanggungjawaban penye-

lenggaraan pendidikan, pelaporan perkembangan dan 



 

32 
 

hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau Nasional, pela-

poran perkembangan dan hasil pengawasan ke 

sekolah/madrasah binaannya, Komite Sekolah/ 

Madrasah  dan  stakeholder  lainnya. 

Fungsi penindaklanjutan meliputi penindak-

lanjutan terhadap laporan hasil-hasil pengawasan 

untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di 

sekolah/madrasah; penindaklanjutan terhadap kele-

bihan-kelebihan dan kekurangan sekolah/madrasah 

hasil refleksi guru, kepala sekolah/madrasah, dan 

tenaga kependidikan lainnya; penindaklanjutan terha-

dap hasil-hasil pemantauan pelaksanaan standar 

nasional untuk membantu kepala sekolah/madrasah 

dalam menyiapkan akreditasi sekolah/madrasah; dan 

penindaklanjutan terhadap karya tulis ilmiah yang 

telah dihasilkan oleh guru dan kepala sekolah/ 

madrasah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peranan 

umum dan peranan khusus pengawas sekolah/ 

madrasah dapat disimpulkan sebagai berikut. Peranan 

umum pengawas sekolah/madrasah adalah sebagai 

(Stoner  dan  Freeman, 2000): 

 (1) observer, (2) supervisor, (3) evaluator pelaporan, 

dan (4) successor. Peranan khusus pengawas 

sekolah/madrasah adalah sebagai: (1) partner,      

(2) inovator, (3) pelopor, (4) konsultan, (5) konselor,         

(6) motivator, (7) konseptor, (8) programer, (9) kom-
poser, (10) reporter, (11) builder, (12) supporter,    
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(13) observer, (14) user, (15) inspector, (16) koor-

dinator, dan (17) performer leadership.  

 

Peranan tidak dapat dipisahkan (inherent) 

dengan fungsi seperti yang dinyatakan Stoner dan 

Freeman (2000), “For the purpose of managerial 

thinking, a role is the behavioral pattern expected of 

someone within functional unit. Roles are thus inherent 

in functions.” Sebagai konsekuensi dari pendapat 

Stoner dan Freeman tersebut, maka dapat dimaknai 

bahwa peranan adalah orang yang memainkan fungsi, 

sedangkan fungsi adalah kegiatan atau proses yang 

harus dimainkan oleh pemeran. Jadi, peranan harus 

berkaitan dengan fungsi atau sebaliknya fungsi ber-

kaitan dengan peranan.  Atas rasional tersebut, maka 

fungsi umum dan fungsi khusus pengawas sekolah 

harus nyambung dengan peranan umum dan peranan 

khusus seperti yang telah diutarakan di atas. Adapun 

fungsi umum dan fungsi khusus pengawas sekolah/ 

madrasah seperti berikut (Wahjosumidjo, 2004: 4): 

Fungsi umum pengawas sekolah/madrasah adalah 
sebagai: (1) pemantauan, (2) penyeliaan (super-
vision), (3) pengevaluasian pelaporan, dan (4) penin-

daklanjutan hasil pengawasan. Lebih lanjut  Stoner 

& Freeman juga menjelaskan bahwa, Fungsi 
khusus pengawas sekolah/madrasah adalah seba-

gai: (1) persekutuan (kemitraan), (2) pembaharuan, 

(3) pemeloporan, (4) konsultan, (5) pembimbingan, 

(6) pemotivasian, (7) pengonsepan, (8) pemrogram-

an, (9) penyusunan, (10) pelaporan, (11) pembinaan, 
(12) pendorongan, (13) pemantauan, (14) peman-

faatan, (15) pengawasan, (16) pengkoordinasian, 

dan (17) pelaksanaan kepemimpinan  
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2.4  Permasalahan dalam Pengawasan 

Sebagai tenaga kependidikan yang telah lama  

melaksanakan tugas pengajaran, pengawas seharus-

nya memiliki wawasan yang luas tentang proses 

pembelajaran. Apalagi  jika mereka telah memiliki usia  

yang matang karena relatif lama mengikuti tugas  

sebagai guru. Dengan usia dan pengalaman pembela-

jaran yang matang, emosi mereka diharapkan lebih 

stabil dalam menghadapi berbagai persoalan, baik 

persoalan pribadi mapun persoalan tugas mereka. 

Usia yang matang akan mempengaruhi seseorang 

untuk lebih cepat menyesuaikan diri dengan situasi 

dan memudahkan mereka menghadapi persoalan baru 

yang setiap saat muncul di sekitarnya. 

Dalam kenyataannya pengawas juga memiliki 

banyak masalah. Mereka pada umumnya tidak dibe-

kali wewenang atau fasilitas yang memadai. Fasilitas 

dan wewenang yang tidak memadai mempengaruhi 

kinerja mereka. Kemudian yang selalu menjadi 

keluhan di kalangan guru-guru, pimpinan sekolah dan 

personel sekolah lainnya, adalah perilaku pengawas 

yang cenderung hanya mencari-cari kesalahan semata 

tanpa dapat mencarikan solusi yang cepat dan tepat 

sebagaimana yang dibutuhkan mereka yang sedang 

bermasalah. Kecenderungan ini mengakibatkan guru-

guru tidak simpatik dengan cara-cara pengawas itu. Di 

beberapa tempat, guru tidak menjadikan pengawas 

sebagai mitra dalam penyelesaian masalah, bahkan 
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pengawas adakalanya dianggap dapat menyulitkan 

pengembangan karier guru. 

Menurut Veithzal dan Murni (2010: 822) 

berbagai masalah yang menjadi opini di lingkungan 

pengawas tersebut menjadi fenomena dan berjalan 

sedemikian lamban, sehingga sedikit banyak mempe-

ngaruhi mutu pendidikan, dan ini tentu saja meng-

ganggu dan memprihatinkan bagi dunia pendidikan. 

Tidaklah jarang, pengawas melakukan kesalahan 

sehingga guru, pimpinan sekolah dan personil sekolah 

yang lain tidak akrab dan menjauhi pengawas. Seha-

rusnya kehadiran pengawas dapat menjadi penengah 

jika terjadi berbagai masalah di lingkungan pendi-

dikan, kususnya di sekolah menengah. Keadaan yang 

tidak kondusif tersebut sepertinya tidak dapat dihin-

dari, berbagai faktor di atas adalah sebagai faktornya. 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang 

berkaitan dengan pengawas, setidak-tidaknya terdapat 

beberapa hal harus dikemukakan. Identifikasi dilaku-

kan untuk menemukan fokus masalah sehingga 

memudahkan proses penanggulangannya. Masalah-

masalah yang diidentifikasi berkaitan dengan penga-

was, antara lain: (1) sistem pengawasan yang dilaku-

kan para pengawas, (2) seberapa jauh sistem penga-

wasan pengawas mempengaruhi kinerja pembelajaran 

guru, (3) efektivitas pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan pengawas di setiap sekolah, (4) implikasi 
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sistem pengawasan tersebut terhadap mutu proses 

pembelajaran.  

Tugas pokok yang dilakukan para pengawas 

bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran 

para guru. Pengawasan ini dilakukan agar setiap guru 

mampu menjaga ritme proses pembelajaran dikelas 

sehingga kinerja yang ditampilkan guru sesuai dengan 

tuntutan pembelajaran dan kurikulum yang telah 

ditetapkan. Melalui beberapa aktivitas yang dilakukan 

oleh para pengawas, akan dilihat bagaimana impli-

kasinya terhadap kinerja guru yang pada akhirnya 

nanti akan mempengaruhi mutu pendidikan (Peratur-

an Menpan Reformasi Birokrasi  No. 21 Tahun 2010). 

Secara manajerial, implikasi tugas pengawas 

akan dirasakan dunia pendidikan. Implikasi itu tentu 

saja tidaklah mudah mengukurnya secara kuantitatif. 

Namun, jika beranjak dari prosedur tugas yang dila-

kukan pengawas, dapat dikatakan bahwa apa yang 

dilakukan pengawas secara signifikan akan mempe-

ngaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran.  

Salah satu tenaga kependidikan yang dinilai 

strategik dan penting untuk meningkatkan kinerja 

sekolah/madrasah dan kepala sekolah/madrasah 

adalah tenaga pengawas sekolah/madrasah. Usaha-

usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu 

tenaga pengawas sekolah/madrasah antara lain 

adalah penyempurnaan sejumlah unsur mulai dari 
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rumusan konsep dasar pengawasan, peranan dan 

fungsi pengawas, kompetensi kualifikasi dan sertifi-

kasi, rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, pe-

ngembangan karir, pendidikan dan pelatihan, peng-

hargaan dan perlindungan sampai pada pemberhen-

tian dan pensiun. Mengingat banyaknya unsur-unsur 

yang harus ditingkatkan pembinaannya dan dibahas, 

maka pada kesempatan ini pembahasan dibatasi pada 

peranan dan fungsi pengawas sekolah/madrasah 

saja.   

Masalahnya adalah pengawas sekolah/madra-

sah selama ini masih banyak yang belum mengetahui 

dan memahami peranan yang harus dimainkannya 

serta fungsi yang diembannya, terlebih melaksanakan 

peranan dan fungsi tersebut. Permasalahan ini 

muncul karena sejak diberlakukannya otonomi 

daerah, banyak bupati/walikota mengangkat penga-

was sekolah bukan berasal dari guru dan atau kepala 

sekolah. Ada pengawas sekolah yang diangkat dari 

mantan pejabat atau staf dinas dengan maksud untuk 

memperpanjang masa pensiunnya, padahal mereka 

belum pernah menjadi guru atau kepala sekolah.  

Bahkan ada pula yang diangkat sebagai balas 

budi “tim sukses” bupati/walikota terpilih. Ironisnya, 

setelah mereka dilantik sebagai pengawas sekolah, 

mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan penga-

was sekolah. Pengangkatan dengan cara tersebut 
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sebenarnya bertentangan dengan pendapat Wiles dan 

Bondi (2007) yang menyatakan:  

Selection criteria for supervisors, based on their 
training and experience. Experience: A.Minimum of 
two years of classroom teaching experience. 
B.Minimum of one year of leadership experience 
(such as principal). C. Cerification as a teacher. 

Yang lebih parah lagi adalah pengangkatan 

tersebut di atas telah melanggar Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, Pasal 39 yang berbunyi: 

(2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan 

pendidikan meliputi: 

a. berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 

(delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-

kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendi-
dikan yang sesuai dengan satuan pendidikan 

yang diawasi; 

b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai 

pengawas satuan pendidikan; 

c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendi-
dikan. 

 

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan 

sumbangan konsep dan teori tentang peranan dan 

fungsi pengawas sekolah/madrasah bagi para penga-

was sekolah/madrasah. Harapannya adalah agar para 

pengawas sekolah/madrasah bertambah pengetahuan 

dan pemahaman tentang peranan yang harus dimain-

kan dan fungsi yang diembannya serta yang lebih 

penting lagi mereka mampu mempraktikkannya 

dengan baik di tempat tugasnya masing-masing. 



 
 

 

39 
 
 

2.5 Pemberdayaan Pengawasan dalam 

Konteks Penyelenggaraan Pendidikan 

2.5.1  Konsep Pemberdayaan 

Menurut Friedman (1991), pemberdayaan dapat 

diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses ter-

hadap sumber daya untuk mencari nafkah. Bahkan 

dalam perspektif ilmu politik, kekuatan menyangkut 

pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. 

Istilah pemberdayaan sering dipakai untuk menggam-

barkan keadaan seperti yang diinginkan oleh individu, 

dalam keadaan tersebut masing-masing individu 

mempunyai pilihan dan kontrol pada semua aspek 

kehidupannya. Menurut Santoso (1998), konsep ini 

merupakan bentuk penghargaan terhadap manusia 

atau dengan kata lain “memanusiakan manusia”. 

Melalui pemberdayaan akan timbul pergeseran peran 

dari semula “korban pembangunan” menjadi “pelaku 

pembangunan”. Perpektif pembangunan memandang 

pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang sangat 

luas. Pearse dan Stiefel dalam Prijono (1996) menje-

laskan bahwa pemberdayaan partisipatif meliputi: 

menghormati perbedaan, kearifan lokal, dekonsentrasi 

kekuatan dan peningkatan kemandirian. 

Pemberdayaan merupakan proses yang dapat 

dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian 

wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan ke-

percayaan sehingga setiap orang atau kelompok  dapat 
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memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada 

akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan penca-

paian tujuan secara efektif dan efesien. 

Pemberdayaan dalam ruang lingkup manajemen 

dapat  diartikan sebagai “cara yang praktis dan pro-

duktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita 

dan staf kita” (Stewart, 1998).  Dengan demikian, pada 

dasarnya tujuan dari pemberdayaan adalah untuk 

meningkatkan produktivitas melalui upaya-upaya 

praktis sehingga proses pemberdayaan berlangsung 

secara efisien, tetapi dapat berhasil secara efektif. 

Pada dasarnya pemberdayaan itu adalah agar terjadi 

efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Pemberdayaan dalam dunia pendidikan atau 

organisasi pendidikan, tidak berbeda dengan tujuan 

pemberdayaan pada organisasi apa pun, antara lain 

berupaya agar pencapaian tujuan berlangsung secara 

efektif melalui pelibatan berbagai unsur yang ada 

dalam organisasi secara profesional. Sifat dari pember-

dayaan adalah pelibatan yang profesional dari setiap 

personel dalam organisasi. Dalam organisasi, tidaklah 

sama antara tugas, wewenang, tanggungjawab dan 

kekuasaan dari setiap personel, pembagian tugas 

didasarkan atas uraian kerja yang telah ditetapkan. 

Melalui perberdayaan, memungkinkan organi-

sasi untuk merealisasikan tugas pokoknya sehingga 

pencapaian tujuan akan berhasil. Setiap organisasi 
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berupaya melakukan pemberdayaan personelnya. 

Pemberdayaan ini akan bermanfaat sehingga setiap 

personel menyadari apa yang harus dikerjakannya, 

bagaimana cara mengerjakannya dan kepada siapa ia 

akan mempertanggungjawabkan sekaligus melaporkan 

kinerjanya. 

Organisasi yang mampu melakukan pemberda-

yaan terhadap personelnya akan menghasilkan per-

sonel yang terampil dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan berbagai tugas yang dibebankan pada-

nya. Seorang pemimpin dalam organisasi harus mela-

kukan peningkatan pencapaian organisasi melalui 

peningkatan pemberdayaan personelnya. Tanpa ada-

nya pemberdayaan, baik dengan pemberian wewenang, 

pelibatan dan juga pendidikan dan pelatihan, maka 

tidak akan terjadi proses pemberdayaan di lingkungan 

organisasi. Pemberdayaan personel dalam organisasi 

merupakan kata kunci, tanpa adanya proses pember-

dayaan yang berkesinambungan, akan menyulitkan 

organisasi menemukan sumber daya bermutu sesuai 

kebutuhan operasional organisasi. 

Pemberdayaan menurut Surono (2000) adalah 

beberapa kecakapan baru yang meliputi: (1) membuat 

mampu (enabling), (2) memperlancar (facilitating),       

(3) berkonsultasi (consultating), (4) kerja sama 

(collaborating), (5) membimbing (mentoring), (6) mendu-

kung (supporting).  
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Dengan berbagai kecakapan yang dimiliki itu, 

maka pada dasarnya proses pemberdayaan diperlukan 

dalam organisasi. Kecapan yang dimiliki itu tentu saja 

akan mendukung secara kondusif pencapaian tujuan 

organisasi melalui personel-personel organisasi yang 

mampu menerjemahkan apa yang seharusnya diker-

jakan. 

 

2.5.2  Substansi Pengawasan dalam Pendidikan 

Pengawas atau supervisor merupakan dua istilah 

yang dapat dipertukarkan antara satu sama lain jika 

membicarakan kepengawasan pendidikan. Dalam 

konteks pendidikan di Indonesia digunakan istilah 

pengawas, hanya saja dalam konteks keilmuan 

berdasarkan literatur memakai istilah supervisor atau 

supervisi.  

Supervisi  adalah suatu program yang berencana 

untuk memperbaiki pengajaran (supervition is a 

panned program for the improvement of instruction) 

(Rohani, 1991). Supervisi adalah segala usaha dari 

petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru 

dan petugas pendidikan lainnya untuk memperbaiki 

pengajaran, mengembangkan pertumbuhan guru-

guru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, 

bahan-bahan pengajaran, metode mengajar dan peni-

laian pengajaran. 
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Pengertian supervisi (pengawasan) menurut 

beberapa ahli yang terdapat dalam Rohani (1991) 

adalah sebagai berikut. 

a. Menurut Alexander dan Sayrol, supervisi adalah 
suatu program in service-education dan usaha 

memperkembangkan kelompok (group) secara 

bersama; 

b. Menurut Boardman, supervisi adalah suatu 

usaha menstimulasi, baik secara individual 

maupun secara kolektif, agar lebih mengerti, 

dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh 

fungsi pengajaran, sehingga dengan demikian 
mereka mampu dan lebih cakap berpartisipasi 

dalam masyarakat modern; 

c. Mc Nemey melihat supervisi sebagai suatu 

proses penilaian. Ia mengatakan, supervisi ada-

lah prosedur memberi arah serta mengadakan 
penilaian secara kritis terhadap proses penga-

jaran. 

 

Dari beberapa definisi tersebut, tampak adanya 

perbedaan pandangan yang satu dengan yang lainnya. 

Hal ini terjadi karena titik pandang mereka juga 

berbeda-beda. Namun demikian, jika diperhatikan 

secara seksama, terdapat benang merah yang sifatnya 

mengikat dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

dengan tidak meninggalkan unsur-unsur: (1) tujuan, 

(2) situasi belajar-mengajar, dan (3) supervisor. Ketiga 

unsur inilah yang menjadi dasar kekuatan supervisi 

sebagai kegiatan pengawasan dalam pendidikan dan 

pengajaran, di lingkungan persekolahan. Aktivitas 

supervisi atau pengawasan di lingkungan persekolah-
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an bertujuan untuk mengefektifkan proses adminis-

trasi pembelajaran, yang melibatkan semua unsur-

unsur yang ada di sekolah. Mulai dari guru-guru, 

kepala sekolah dan juga personel lain di sekolah yang 

bertugas di lingkungan persekolahan itu. 

 
2.5.3  Tujuan Pengawasan dalam Pendidikan 

Untuk apa supervisi pengajaran dilaksanakan? 

siapakah yang dilayani supervisi pengajaran? Dua 

pertanyaan ini kerap dikemukakan berbagai pihak jika 

berbicara tentang supervisi atau pengawas dalam pen-

didikan. Dalam supervisi pengajaran, kepala sekolah 

atau supervisor itu langsung melayani guru. Tujuan 

supervisi pengajaran, sebagaimana yang ditegaskan 

sebelumnya, adalah untuk membantu guru mengem-

bangkan kemampuannya mencapai tujuan pengajaran 

yang dicanangkan bagi murid-muridnya (Glickman, 

1981). Melalui supervisi pengajaran diharapkan oleh 

guru semakin meningkat (Neagley, 1980). 

Tujuan supervisi pendidikan dan pengajaran 

bukan saja berkenaan dengan aspek kognitif atau 

psikomotor, melainkan juga berkenaan dengan aspek 

afektifnya. Semua aspek ini menjadi sasaran pelak-

sanaan supervisi. Sergiovanni (1987) menegaskan 

lebih lengkap lagi tujuan supervisi pengajaran, menu-

rutnya terdapat tiga tujuan supervisi pengajaran, 

yaitu: 
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a. Pengawasan Bermutu. Dalam supervisi penga-

jaran supervisor bias memonitor kegiatan proses 

belajar-mengajar di kelas. Kegiatan memonitor 
ini bias dilakukan melalui kunjungan supervisor 

ke kelas-kelas disaat guru sedang mengajar, 

percakapan pribadi dengan guru, teman seja-

watnya, maupun dengan murid-muridnya; 

b. Pengembangan profesional. Dalam supervisi 

pengajaran supervisor bias membantu guru 
mengembangakan kemampuanya dalam mema-

hami pengajaran, kehidupan kelas, mengem-

bangkan keterampilan mengajarnya dan meng-

gunakan kemampuannya melalui teknik-teknik 

tertentu. Teknik-teknik tersebut bukan saja ber-
sifat individual melainkan juga bersifat kelom-

pok; 

c. Meningkatkan motivasi guru. Dalam supervisi 

pengajaran supervisor bisa mendorong guru 

menerapkan kemampuannya dalam melaksana-

kan tugas-tugas mengajarnya mendorong guru 
mengembangan kemampuan sendiri, serta 

mendorong guru agar ia memilikik perhatian 
yang sungguh-sungguh (commitment) terhadap 

tugas dan tanggung jawabnya, sehingga melalui 

supervisi pengajaran, supervisor bisa menum-

buhkan motivasi  kerja  guru. 

 

Supervisi  pengajaran yang baik adalah supervisi 

pengajaran yang mampu merefleksikan multi tujuan 

yang tersebut di atas. Tidak ada keberhasilan bagi 

supervisi jika hanya memperhatikan salah satu tujuan 

tertentu dengan mengesampingkan tujuan lainnya. 

Hanya dengan merefleksikan ketiga tujuan inilah 

supervisi pengajaran akan mampu mengubah perilaku 

mengajar guru. Pada gilirannya nanti akan mengubah 

perilaku guru kearah yang lebih bermutu dan akan 

menimbulkan perilaku belajar murid yang lebih baik 
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(Alfonso et al,1981) mengembangkan sistem pengaruh 

perilaku supervisi pengajaran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Ruang Lingkup Perilaku Pengawas 

 

 

 

Sumber: Alfonso, R. J., Firth, G.R., Neville, RX (1981), 
Instructional Supervision, A Behaviour System. 

 

 

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa perilaku super-

visi pengajaran secara langsung berhubungan dan 

berpengaruh terhadap perilaku guru. Ini berarti, me-

lalui supervisi pengajaran, supervisor mempengaruhi 

perilaku guru, sehingga perilakunya semakin baik 

dalam mengelola proses belajar-mengajar. Selanjutnya 

perilaku mengajar guru yang baik itu akan mempe-

ngaruhi perilaku belajar murid. Dengan demikian 

biasa dikatakan, bahwa tujuan akhir supervisi penga-

jaran adalah terbinanya perilaku belajar murid yang 

lebih baik. 

 
2.5.4  Konsep Pengawasan dalam Pendidikan 

Konsep dan tujuan kepengawasan dalam pendi-

dikan, sebagaimana dikemukakan di atas, terkesan 

sangat ideal bagi para praktisi pengajaran. Secara 

normatif, konsep dasar ide memang seharusnya 

demikian. Para supervisor, suka maupun tidak suka, 

Perilaku 

Supervisi 

Pengajaran 

Perilaku 

pengajaran 

Perilaku 

belajar murid 
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harus siap menghadapi masalah, kendala dalam 

melaksanakan pengawas pendidikan. Adanya masalah 

atau kendala tersebut sedikit banyak bisa diatasi 

apabila dalam pelaksanaan tugas pengawas pendidik-

an menerapkan prinsip-prinsip kepengawasan secara  

utuh. 

Beberapa literatur banyak diungkapkan teori-

teori pengawas pendidikan sebagai landasan bagi 

setiap perilaku pengawas. Berapa istilah, seperti 

demokrasi, telah banyak dibahas dan dihubungkan 

dengan konsep pengawas pendidikan. Pembahasannya 

semata-mata untuk menunjukkan bahwa perilaku 

pengawas pendidikan harus menjauhkan diri dari sifat 

otoriter. Oleh karena itu, pengawas bukanlah sebagai 

atasan bagi personel sekolah  yang  diawasinya.  

Semua ini merupakan prinsip-prinsip kepenga-

wasan pendidikan yang harus direalisasikan pada  

setiap proses kepengawasan di sekolah-sekolah. 

Dalam istilah lain, kepengawasan dalam pendidikan 

disebut juga sebagai supervisi pengajaran. Istilah  ini  

memang dapat di pertukarkan sesuai dengan literatur 

yang digunakan. Berikut ini dikemukakan beberapa 

prinsip lain yang harus di perhatikan dan direalisasi-

kan oleh supervisor atau pengawas dalam melaksana-

kan supervisi pengajaran atau supervisi pendidikan, 

yaitu:  
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a. Supervisi pengajaran harus mampu menciptakan 

hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan 

kemanusiaan harus diciptakan harus bersifat 

terbuka, kesetiakawanan dan informal. Hubungan 

demikian ini bukan saja antara supervisor dengan 

guru, melainkan juga antara supervisor dengan 

pihak lain yang terkait dengan program supervisi 

pengajaran. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan 

harus memiliki sifat-sifat, seperti sikap membantu, 

memahami, terbuka, jujur, sabar, antosias dan 

penuh humor (Dodd, 1972); 

b. Supervisi pengajaran harus dilakukan secara ber-

kesinambungan. Supervisi pengajaran bukan tugas 

bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-

waktu jika ada kesempatan. Perlu dipahami, bahwa 

supervisi pengajaran merupakan salah satu 

essential function dalam keseluruhan program 

sekolah (Alfonso et al, 1981: Weingtner, 1973). 

Apabila guru telah berhasil mengembangkan diri-

nya tidaklah berarti selesai tugas supervisor. 

Pembinaan dilakukan secara berkesinambungan, 

mengingat masalah proses belajar-mengajar selalu 

berkembang dari waktu kewaktu; 

c. Supervisi pengajaran harus demokratis. Supervisi 

tidak boleh mendominasi dalam pelaksanaan super-

visi pengajarannya, tetapi penekanan supervisi 

pengajaran yang demokratis adalah aktif dan 

kooperatif. Supervisor harus melibatkan guru yang 
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dibinanya secara aktif. Tanggung jawab perbaikan 

program pengajaran bukan hanya pada supervisor 

melainkan juga pada guru. Oleh sebab itu, program 

supervisi pengajaran sebaiknya direncanakan, di-

kembangkan dan dilaksanakan bersama secara 

kooperatif dengan guru, pimpinan sekolah dan 

pihak lain yang terkait di bawah koordinasi 

supervisor; 

d. Program supervisi pengajaran harus integeral 

dengan program pendidikan. Di dalam setiap 

organisasi pendidikan terdapat bermacam-macam 

system perilaku dengan tujuan sama, yaitu tujuan 

pendidikan. Sistem perilaku tersebut antara lain 

berupa system perilaku administratif, sistem peri-

laku pengajaran, system perilaku supervisi, sistem 

konseling, sistem perilaku supervisi pengajaran 

(Alfonso et al, 1981). Antara satu sistem lainnya 

harus dilaksanakan secara integral dengan program 

pendidikan secara keseluruhan. Upaya perwujudan 

prinsip ini diperlukan hubungan yang baik dan 

harmonis antara supervisor dengan semua pihak 

yang melaksanakan program pendidikan (Dodd, 

1972); 

e. Supervisi pengajaran harus komprehensif. Program 

supervisi pengajaran harus mencakup keseluruhan 

aspek pengembangan pengajaran, walaupun 

mungkin saja ada penekanan aspek-aspek tertentu 
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berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembang-

an pengajaran sebelumnya. Prinsip ini tiada lain 

hanyalah untuk memenuhi tuntutan multi tujuan 

supervisi pengajaran, berupa pengawasan bermutu, 

pengembangan profesional, dan motivasi guru 

sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya; 

f. Supervisi pengajaran harus konstruktif. Supervisi 

pengajaran bukanlah sekali-kali untuk mencari 

kesalahan-kesalahan guru. Memang dalam proses 

pelaksanaan supervisi pengajaran itu terdapat 

kegiatan penilaian profesional guru, tetapi tujuan-

nya bukan untuk mencari kesalahan-kesalahannya. 

Supervisi pengajaran akan mengembangkan per-

tumbuhan dan kreativitas guru dalam memahami 

dan memecahkan masalah pengajaran yang diha-

dapi; 

g. Supervisi pengajaran harus objektif. Dalam me-

nyusun, melaksanakan mengevaluasi, keberhasilan  

program supervisi pengajaran harus objektif. 

Objektivitas dalam penyusunan program berarti 

bahwa program supervisi pengajaran itu harus 

disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan 

profesional guru, di sinilah letak pentingnya instru-

men pengukuran yang dimiliki validitas dan relia-

bilitas  yang  tinggi untuk mengukur kemampuan 

guru  mengelola proses  belajar-mengajar. 
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Namun demikian, harus didasari bahwa per-

soalan supervisi bukanlah persoalan dunia  pendidik-

an semata. Menurut Siahaan (1999), perlu didasari 

bahwa supervisi dilembaga pendidikan di sekolah 

tidak selamanya dapat berjalan dengan baik, karena 

persoalan supervisi menyangkut kegiatan politik 

negara. Sistem penyelenggaraan negara selalu mela-

kukan intervensi kepada kebijakan sekolah, dan tidak-

lah jarang kebijakan sekolah harus disesuaikan 

dengan kebijakan politik penguasa. Situasi ini meng-

akibatkan penerapan supervisi yang tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip supervisi itu sendiri. 

 

2.5.5 Dimensi Program Pengawas Pendidikan 

Mengkaji supervisi pengajaran selalu dikaitkan 

dengan pembinaan profesional (Segiovanni, 1987;  

Alfonso et al, 1981). Menurut mereka, pada dasarnya 

supervisi pengajaran itu merupakan tim profesionali-

sasi guru. Profesionalisasi bisa dipandang sebagai satu 

proses yang bergerak dari ketidak tahuan (ignorance) 

menjadi tahu, dari ketidakmatangan (unmaturity) 

menjadi matang dan dari arahan orang lain (other 

directedness) menjadi mengarahkan diri sendiri (Rice 

dan Bishopric, 1971). 

Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan 

diatas, terdapat dua dimensi utama yang mempenga-

ruhi proses supervisi atau kepengawasan sehingga 
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dapat dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Dimensi 

pertama adalah: (a) kemampuan dan motivasi kerja 

kepengawasan dalam pendidikan, (b) etik dalam  

kepengawasan pendidikan. 

a. Kemampuan dan Motivasi Kerja Pengawas 

Para pakar kepemimpinan telah banyak mene-

gaskan bahwa seseorang akan bekerja secara profe-

sional apabila memiliki kemampuan (ability) dan moti-

vasi (motivation). Maksudnya adalah sesorang akan 

bekerja secara profesional bila memiliki kemampuan 

kerja yang tinggi dan memiliki kesungguhan untuk 

mengerjakan dengan sebaik-baiknya. 

Seseorang tidak akan biasa bekerja secara pro-

fesional apabila ia hanya memenuhi salah satu di 

antara dua persyaratan ini, misalnya kemampuan 

saja, atau motivasi saja. Betapa pun tingginya kemam-

puan seseorang, ia tidak akan bekerja secara profesi-

onal apabila ia tidak memiliki motivasi kerja yang 

tinggi dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Sebaliknya 

betapapun tingginya motivasi kerja seseorang, ia tidak 

akan bekerja secara profesional apabila ia tidak 

memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengerjakan 

tugas-tugasnya. Untuk menjadi seorang profesional, ia 

harus memiliki kemampuan kerja dan juga motivasi 

kerja yang tinggi.  
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Menurut Neagley (1980), aspek yang menjadi 

perhatian supervisi pendidikan dan pengajaran men-

cakup perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian. 

Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Perencanaan adalah fungsi menetapkan kegiat-

an apa yang akan dilaksanakan di masa yang 

akan datang untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan; 

2) Pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan (Siagian, 1999). Penga-

wasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk 

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebe-

narnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegi-
atan, apakah sesuai dengan yang semestinya 

atau tidak (Suyamto); 

3) Penilaian adalah suatau adalah seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua peker-

jaan yang sedang dilaksanakan tindakan atau 
kegiatan melihat sejauhmana tujuan-tujuan 

instruksional telah dapat dicapai atau dikuasai 

oleh dalam bentuk hasil-hasil belajar yang diper-

lihatkannya setelah mereka menempuh penga-

laman belajarnya (proses belajar-mengajarnya) 

(Sudjana,1989: 2). 

 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa perencanaan dilakukan 

setelah terlebih dahulu dibuat anggapan tertentu 

mengenai faktor-faktor yang dapat dilihat. Berdasar-

kan kenyataan tersebut disusun suatu rencana untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan harus 

dibuat sebelum melaksanakan tindakan-tindakan agar 

tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik. 



 

54 
 

Karena perencanaan mencakup hal-hal yang berhu-

bungan dengan keadaan di masa yang akan datang 

maka perencanaan harus mempunyai kemampuan 

untuk melihat jauh ke depan. Berdasarkan kemam-

puan tersebut diharapkan perencanaan dapat disusun 

secara baik, teliti dan seksama jauh sebelumnya 

sehingga memungkinkan bagi pengawas pendidikan 

dalam melakukan pilihan-pilihan terbaik yang dapat 

dilaksanakan untuk menghindari kegagalan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


