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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Instansi Dinas Pen-

didikan Kabupaten Yahukimo. Struktur organisasi 

dinas pendidikan sudah ada dan cukup memadai. 

Dibawah kepala Dinas terdapat  sekretaris, kelompok  

jabatan fungsional yang terdiri dari Sub.Bag.umum, 

Sub. Bag. Kepegawaian, Sub. Bag. Keuangan kepala-

kepala bidang, yaitu: kepala bidang pendidikan dasar 

(dikdas) kepala bidang pendidikan menengah (Dikmen) 

Kepala Bidang Bina Peningkatan Mutu tenaga Kepen-

didikan, Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), 

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Kepala seksi Bina 

Pendidikan Dasar, Kepala seksi Pengawas Pendidikan 

Dasar, Kepala Seksi Bina Pendidikan Menengah, 

Kepala Seksi Pengawas Pendidikan Menengah, Kepala 

Seksi Analisis Pengembangan Tenaga Kependidikan, 

Kepala Seksi Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi, 

Kepela Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar 

Sekolah (PLS). Kepala Seksi Bina Pendidikan Luar 

Sekolah (PLS), Kepala Seksi Bina Kesiswaan. 
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Gambar 4.1 
Struktur  Organisasi Dinas  Pendidikan 

Kabupaten Yahukimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Data  primer yang diolah, 2012 
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pendidikan menengah hanya lima orang. Sedangkan 

yang lainnya pengawas TK/SD yang terdiri dari 14 

orang, sehingga tenaga pendidik yang berasal dari 
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honorer. Tenaga honorer yang mengajar bukan 

berijazah S1, tetapi mereka yang tamatan-tamatan 

SMA. Program pengawasan belum berjalan di sekolah-

sekolah 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 penhasilan. Format 

yang digunakan saat ini dibuat oleh dinas pendidikan. 

Evaluasi terhadap  program kerja pengawas maupun 

kegiatan  guru di  sekolah  belum dilakukan. 

Penilaian penelitian subjek selama ini menun-

jukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh 

pengawas tersebut cenderung memiliki disiplin kerja 

yang rendah. Pengawas belum pernah memberikan 

supervisi kepada kepala-kepala sekolah, guru, dan 

juga tenaga administrasi sekolah, hanya sering datang 

kunjungan ke kantor sekolah duduk cerita-cerita 

dengan guru dan pulang.Itupun hanya di kota tetapi 

sekolah yang ada di tingkat distrik belum pernah 

mengalami kunjungan,namun selalu diminta laporan 

keadaan sekolah pada guru-guru. Guru yang belum 

pernah ketempat tugas juga buat laporan serahkan 

kepada dinas pendidikan. Kondisi tersebut dapat 

penulis temukan pada saat wawancara dengan guru di 

lapangan. 
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Kondisi  di atas tersebut terjadi  karena bebera-

pa sebab, yaitu: karier pengawas tersebut sudah tidak 

berkembang, namun masalah golongan dan pengalam-

an cukup.Yang mempengaruhi karier mereka adalah 

karena tingkat pendidikan sangat rendah. Pendidikan 

mereka kebanyakan tamatan SPG. Memperoleh gelar 

sarjana bukan reguler melainkan kelas ekstensi. Cara 

kuliah merekasatu bulan dua kali tatap muka, bahkan 

kadang satu kali tatap muka, kegiatan lebih banyak 

dalam urusan dinas. Oleh sebab itu kesempatan 

untuk belajar sangat terbatas, sehingga walaupun 

sudah sarjana belum bisa buat suatu perubahan dan 

dirinya sendiri belum memahami bagaimana penga-

wasan yang efektif dan  efesien. 

Subjek penelitian (responden) adalah Pengawas 

sebanyak 5 orang, Kepala-kepala Sekolah sebayak 25 

orang dan jumlah keseluruhan sebanyak 30 orang 

yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabu-

paten Yahukimo dengan  responden  penelitian terdiri 

dari: lima orang  responden, masing-masing pengawas 

SMP 2 orang responden, pengawas SMA 2 orang 

responden, dan pengawas SMK 1 orang responden, 

diambil dari Korwas Dinas Pendidikan, kepala sekolah 

sebanyak 14 orang dari 14 sekolah, sebagai  perwakil-

an dari 25 sekolah yang menjadi responden  penelitian 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 
Distribusi Responden  

Pengawas dan Kepala–Kepala Sekolah di 
Lingkungan Dinas Pendidikan 2012 

KOMPONEN JUMLAH  RESPONDEN 

Pengawas  Pendidikan 5  orang 

Kepala Sekolah 14  orang 

Jumlah  Responden 19 orang 

Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 

Tabel 4.1 menunjukkan gambaran umum penga-

was responden penelitian yaitu, pengawas, kepala-

kepala sekolah, dan usia responden penelitian. Usia 

pengawas responden penelitian korwas pendidikan 

menengah berusia 46 tahun, dan berlatar belakang 

pendidikan tingkat sekolah pendidikan Guru (SPG), 

kemudian beliau melanjutkan strata satu (S-1).  Selain  

itu, pengawas responden penelitian lainnya berusia di 

bawah 35 tahun, tingkat pendidikan 2 orang SPG dan 

3 orang S1. Mereka juga telah mengikuti berbagai 

kegiatan pendidikan  non-formal  yaitu  lebih dari  tiga  

kali  mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan.   

Jenis-jenis  kegiatan yang diikutinya terdiri dari: 

(1) Pelatihan penulisan soal ujian sekolah SMA/MA, 

SMK Provinsi Papua tahun 2008 yang diselenggarakan 

oleh Dinas Provinsi Papua; (2) Pelatihan kegiatan 

bimbingan teknis pembuatan KTSP SMP/SMA yang 

diselenggarakan oleh pemerintah provinsi Papua 
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melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo;       

(3) Pelatihan dan pendampingan pemberdayaan 

KKG/MGMP dalam memanfaatkan ICT sebagai media 

Informasi Komuni-kasi dan Media Pembelajaran kerja 

sama Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik 

dan tenaga kependidikan  LPMPTK  Jakarta, Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Provinsi 

Papua; kepengawasan, pelatihan fungsional, dan 

kegiatan pelatihan-pelatihan  lainnya tentang bidang 

keilmuan. 

Berkenaan  dengan  masa  kerja, pengawas  res-

ponden  penelitian  dapat  dikatakan  telah  memiliki  

masa kerja yang cukup memadai untuk menjadi  

pengawas akademik sekolah empat orang, sedangkan 

satu orang ditemukan pegawai baru dengan masa 

kerja enam tahun. Berdasarkan hasil telaah doku-

mentasi, diketahui bahwa responden penelitian telah  

memiliki masa kerja 17 tahun. Masa kerja yang  cukup  

lama dalam kenyataanya dapat mempengaruhi  

pangkat/golongan  pengawas  bersangkutan, berdasar-

kan telaah dokumentasi, diketahui  bahwa  responden  

penelitian  memiliki  pangkat  kepegawaian  golongan 

IV sebanyak empat orang dan responden penelitian 

yang memiliki pangkat kepegawaian golongan III seba-

nyak satu orang. Hal ini, dapat memberikan pengu-

atan  kelayakan  terhadap  dirinya  sebagai  pengawas  

akademik, yaitu bukan karena prestasi yang telah  
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diraihnya selama bertugas, melainkan kepentingan 

politik semata.   

Memperhatikan  uraian  di atas, dan  berkenaan 

dengan  data  tentang  usia  responden, latar belakang 

pendidikan fomal ataupun non-formal yang pernah  

diikutinya, masa kerja golongan kepegawaian penga-

was  responden  penelitian,  memberikan  gambaran 

bahwa  pengawas  responden  penelitian  telah  memi-

liki kelayakan untuk menjadi pengawas. Namun 

sayangnya ia menjadi pengawas pendidikan bukan 

melalui seleksi, tetapi menduduki jabatan pengawas 

karena kepentingan politik semata.  

 
Tabel 4.2 

Distribusi Responden berdasarkan  

Jenis Kelamin 

Jenis  Kelamin Jumlah Peresentase (%) 

Laki-laki 17 89 

Perempuan 2 11 

Total  Responden 19 100 

Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012 

 

Tabel 4.2 berikut ini memperlihatkan jenis 

kelamin responden tentang pengawas dan kepala-

kepala pendidikan menengah responden penelitian 

berdasarkan telaah dokumentasi, diketahui bahwa 

sebanyak 17 orang adalah laki-laki dan 2 orang lagi 

adalah perempuan yang berasal dari 1 responden 

kepala sekolah SMK Negeri Dekai, 1 responden kepala 
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sekolah SMP Negeri 1 Dekai. Sedangkan 17 responden 

lainnya berasal dari tujuh belas sekolah yang menjadi  

sasaran  penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti. 
 

Tabel 4.3  

Distribusi Responden Berdasarkan Usia   

Usia  Responden (tahun) Jumlah Peresentase (%)  

51   s/d   60 10 52,63 

41   s/d   50 5 26,32 

31   s/d   40 3 15,79 

21   s/d  30 1 5,26 

Total  Responden 19 100 

  Sumber: Data  primer yang diolah, 2012 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa, usia responden   

yang terdiri dari 5 orang pengawas dari Dinas Pen-

didikan (Korwas) responden penelitian dan 14 orang 

kepala-kepala sekolah yang dipilih sebagai responden 

ini penelitian  hampir  seluruhnya berusia di atas 25 

tahun. Data tentang usia responden penelitian 

menunjukkan tingkat usia cukup memenuhi atau 

layak menjadi pengawas bagi guru-guru yang meng-

abdi 41 tahun sampai dengan 60 tahun tapi keba-

nyakan yang menjadi kendala/masalah adalah moti-

vasi dan keseriusan dinas pendidikan dalam memoni-

tor pelaksanaan tugas, baik  pengawas, kepala-kepala 

sekolah maupun guru di lapangan dalam mengimple-

mentasikan fungsi tugasnya masing-masing dan 

pelaksanaan tugas guru-guru baik di kota maupun di 

tingkat Distrik di Kabupaten Yahukimo di Provinsi  

Papua. 
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Tabel 4.4 
Distribusi Responden 

 berdasarkan Tingkat Pendidikan   

Tingkat  Pendidikan Jumlah Peresentase (%) 

S1 17 89,47 

D2 2 10,53 

Total  Responden  19 100 

  Sumber: Data  primer yang diolah, 2012 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa, latar belakang  

pendidikan formal pengawas dan kepala-kepala seko-

lah responden penelitian, sebanyak 17 orang lulusan  

strata satu (S-1), dan 2  orang lulusan diploma dua  

(D-II). Sebagian besar guru-guru atau sebanyak 95% 

telah atau pernah mengikuti pendidikan non formal  

berupa kegiatan-kegiatan pelatihan. Pendidikan non  

formal yang pernah diikutinya terdiri dari: penataran  

guru SMA/SMK/SMP, pelatihan implementasi kuri-

kulum berbasis kompetensi (KBK) pelatihan pengem-

bangan KTSP, bimbingan teknis kemampuan peneliti-

an, pengurus musyawarah guru mata pelajaran  

(MGMP), diklat 2006, dan kegiatan pelatihan-pelatihan 

lainnya tentang  bidang  keilmuan  pendidikan. 
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Tabel 4.5 
Distribusi Responden berdasarkan   

Masa Kerja  

Masa  kerja Jumlah Peresentase(%) 

Diatas 10  tahun  11 57,89 

Kurang  dari  10  tahun 8 42,11 

Total  Responden 19 100 

 Sumber: Data  primer yang diolah, 2012 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa, berkenaan 

dengan masa kerja pengawas dan kepala-kepala 

sekolah  responden penelitian, sebagian besar memiliki 

masa kerja di atas 10 tahun (57,89%), sedangkan  

sisanya sebesar  8  orang (42,11%) dari kepala sekolah 

responden penelitian yang memiliki masa kerja kurang  

dari 10 tahun.  

Tabel 4.6 
Distribusi Responden Berdasarkan 

Golongan Kepegawaian 

Golongan  Jumlah Peresentase(%) 

Golongan  III 9 47 

Golongan  II 6 32 

Golongan   IV 4 21 

Total  Responden 19 100 

  Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012 

Tabel 4.6 menunjukkan berdasarkan data me-

ngenai golongan kepegawaian yang dimiliki oleh 

pengawas dan kepala sekolah responden penelitian 

menunjukan bahwa, sebanyak 9 orang memiliki  

pangkat  kepegawaian golongan III, sebanyak  6  orang 
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memiliki pangkat kepegawaian golongan IV, dan seba-

nyak 4 orang belum memiliki pangkat kepegawaian 

dikarenakan masih beristatus guru honorer. 

 
Tabel 4.7 

Distribusi  siswa  dan Rombongan Belajar 
berdasarkan Tahun Pelajarann 2012 

Jumlah  siswa 
Jenis Kelamin Rombongan 

Belajar Laki-laki Perempuan 

13689 orang 7011 orang 6678   orang 408  Rombel 

  Sumber:  Data  primer  yang  diolah, 2012 

 

Dalam Tabel 4.7 jumlah siswa dan rombongan 

belajar yang berasal dari 25 sekolah menengah di 

Kabupaten Yahukimo tahun pelajaran 2012 menun-

jukkan bahwa, gambaran umum sekolah subjek 

penelitian, berdasarkan dokumentasi yang dapat  dite-

laah, terungkap bahwa jumlah siswa binaan dari 

seluruh sekolah yang menjadi subjek penelitian  mem-

perlihatkan bahwa hamper semua Sekolah Menegah 

Atas (SMAN) di Yahukimo jumlah siswa laki-laki  lebih 

besar dari pada jumlah siswa perempuan, sedangkan 

untuk sekolah menengah pertama (SMPN) jumlah 

siswa laki-laki dan siswa perempuan seimbang, 

dengan jumlah rombongan belajar yang dapat diperli-

hatkan dalam Tabel 4.7 di atas. 
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Tabel 4.8 
Distribusi Siswa berdasarkan Jenjang Sekolah 

Menengah di Kabupaten Tahun Pelajaran 2012 

NAMA  SEKOLAH 
JENIS   KELAMIN JUMLAH 

SISWA LAKI-LAKI PEREMPUAN 

SMA Negeri  430 410 840 

SMK  Negeri  120 80 200 

SMP  Negeri   63245 63245 12649 

Jumlah 63408 63735 13689 

  Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012 

 

Dalam Tabel 4.8 terlihat bahwa jumlah siswa per 

sekolah menengah dari jumlah keseluruhan tersebut, 

jumlah siswa untuk 25 sekolah adalah 13689 orang, 

terdiri dari laki-laki sebanyak 63408 orang, dan siswa 

perempuan sebanyak 63735 orang. Data ini memberi-

kan gambaran secara keseluruhan siswa yang paling 

banyak dari seluruh jumlah siswa pada sekolah  pene-

litian antara siswa laki-laki dan siswa perempuan beda 

tipis/sedikit. 

Berdasarkan jumlah sekolah dan jumlah siswa 

pada sekolah yang menjadi lokasi penelitian dari 25 

sekolah, maka akan dijelaskan jumlah rombongan 

belajar yang berasal dari 25 sekolah tersebut pada 

Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 
Distribusi Berdasarkan Rombongan Belajar dan 

Jenjang Sekolah Tahun Pelajaran 2012 

NAMA  SEKOLAH JUMLAH SISWA 

JUMLAH  

ROMBONGAN 

BELAJAR 

SMA  Negeri  840 35 

SMK  Negeri  200 8 

SMP  Negeri  12649 365 

JUMLAH 13689  408 

  Sumber: Data  primer  yang  diolah, 2012 

 

Tabel 4.9 menjelaskan bahwa, jumlah rombong-

an belajar dan jumlah siswa sekolah menengah atas 

Negeri (SMAN) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian 

(SMKP) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 

dengan jumlah rombongan belajar keseluhan dari 25 

sekolah masing-masing 4 SMAN 1 SMKNP dan 20 

SMPN, yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua, jumlah 

sekolah menengah yang paling banyak berada di 

tingkat Distrik sebanyak 22 sekolah yakni; 3 SMA 

masing-masing SMAN Kurima, SMAN Ninia, dan 

SMAN Anggruk dan SMPN sebanyak 19 sekolah ada di 

tingkat Distrik. Dari 3 Sekolah Menengah Atas (SMAN) 

tersebut 1 (satu) sekolah tidak berjalan (tutup) yaitu, 

SMAN Ninia, sementara dua sekolah lainnya masi 

berjalan meskipun jumlah guru terbatas. Untuk 

mengetahui profil sekolah dan data pegawai negeri 
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(guru) yang berasal dari 22 sekolah tersebut dapat  

dilihat pada Tabel 4.10. 

 
Tabel 4.10. 

Distribusi Guru menurut Distrik dan   
Jenjang Sekolah 2012 

DISTRIK 

JENJANG SEKOLAH 

SMP SMA SMK 
JUMLAH 

GURU 

Kurima 2 1 0 58 

Mugi 1 0 0 3 

Pasema 1 0 0 19 

Silimo 1 0 0 7 

Ninia 1 1 0 17 

Anggruk 1 1 0 21 

Pronggoli 1 0 0 2 

Nalca 1 0 0 9 

Nipsan 1 0 0 5 

Sela 1 0 0 3 

Lolat 1 0 0 3 

Langda 1 0 0 3 

Holuwon 1 0 0 5 

Soba 1 0 0 3 

Suru-Suru 1 0 0 8 

Seradala 1 0 0 4 

Ubahak 1 0 0 1 

Korupun 1 0 0 1 

Jumlah 19 3 0 172 

Sumber: Data primer yang diolah, 2012 

 

Tabel 4.10 data dokumentasi dari responden 

penelitian yang didapat jumlah Sekolah Menengah 

Pertama SMP Negeri di tingkat Distrik Kabupaten 

Yahukimo di Provinsi Papua sebanyak 22 sekolah. 
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Jumlah guru SMP Negeri sebanyak 172 guru. Dari 

jumlah tersebut mendistribusikan masing-masing 

sekolah yakni; SMP Negeri Kurima sebanyak 33 orang, 

SMP Negeri Ninia sebanyak 11 orang. SMP Negeri 

Pasema sebanyak 19 orang, SMP Negeri Anggruk seba-

nyak 12 orang, SMP Negeri Nalca sebanyak 9 orang, 

SMP Negeri Nipsan sebanyak 5 orang, SMP Negeri Sela 

sebanyak 3 orang, SMP Negeri Lolat sebanyak 3 orang, 

SMP Negeri Langda sebanyak 3 orang, SMP Negeri 

Holuwon sebanyak 5 orang, SMP Negeri Silimo seba-

nyak 7 orang, SMP Negeri Seradala sebanyak 4 orang, 

SMP Negeri Soba sebanyak 3 orang, SMP Negeri 

Terbuka Kurima sebanyak 2 orang, SMP Negeri Suru-

suru sebanyak 8 orang, SMP Negeri Pronggoli seba-

nyak 2 orang, SMP Negeri Mugi sebanyak 3 orang, 

SMP Negeri Ubahak sebanyak 1 orang, dan SMP 

Negeri Korupun sebanyak 1 orang.  

Data ini memberikan gambaran secara keselu-

ruhan guru yang paling banyak dari seluruh jumlah 

guru pada sekolah penelitian adalah guru laki-laki. 

Selanjutnya akan dipaparkan jumlah guru pada 

sekolah subjek penelitian, yang bertugas di Ibu kota 

Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua seluruhnya 

tercatat sampai dengan bulan Juli 2012 sebanyak 83 

orang, yakni guru SMP Negeri Dekai sebanyak 31 

orang, guru SMA Negeri Dekai sebanyak 39 orang, 

guru SMK Negeri Pertanian sebanyak 13 orang, 



 

82 
 

jumlah keseluruhan sebanyak 83 orang. yang diper-

lihatkan pada Tabel 4.11. 

 

Tabel 4.11 
Distribusi Guru di Ibu Kota kabupaten  

dan  Jenjang Sekolah 2012 

DISTRIK 

SENJANG  SEKOLAH 

SMP SMA SMK 
JUMLAH  

GURU 

Dekai 31 39 13 83 

Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012 

 

 Kemudian jumlah sekolah pada subjek pene-

litian, untuk pendidikan menengah SMP Negeri di 

Kabupaten Yahukimo berjumlah 20 sekolah.  Disusul 

dengan 4 (empat) Sekolah Menengah Atas Negeri 

(SMAN), Sekolah Menegah Kejuruan Pertanian (SMKP) 

1 Sekolah. Jadi jumlah keseluruhan pendidikan 

menengah di kabupaten Yahukimo subjek penelitian 

sebanyak  25  sekolah.  

 

4.2  Hasil  Penelitian 

4.2.1 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan 

Menengah Studi pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Yahukimo Papua 

Seperti telah dikemukakan dalam bab penda-

huluan, bahwa hipotesis yang diajukan dalam pene-

litian ini mencakup pelaksanaan cara-cara pengawas-

an yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mening-
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kakan fungsi pengawasan terhadap Pendidikan 

Menengah di Yahukimo. Hal ini dimaksudkan sebagai 

tindakan pengawas dalam meningkatkan kualitas 

pengawasan terhadap pendidikan menengah. Kemam-

puan Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan 

di samping besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 

pengawasan itu, dimaksud pula untuk mencegah atau 

memperbaiki kesalahan, ketidaksesuaian, penyele-

wengan  dan  penyimpangan yang tidak sesuai dengan  

tugas dan wewenang yang telah direncanakan  sebe-

lumnya.  

Sesuai dengan pernyataan hipotesis yang peneliti 

ajukan, maka dalam menganalisis permasalahan akan 

dikemukakan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan 

Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan penga-

wasan pendidikan menengah di lingkungan Kabu-

paten Yahukimo sesuai dengan indikator yang telah 

dikemukakan. Dalam bab ini, peneliti akan mencoba 

untuk menguraikan hasil pengujian indikator menge-

nai  pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Pendidikan 

dalam meningkatkan pengawasan terhadap Pendidik-

an Menengah di Yahukimo. 

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Pendi-

dikan dalam usaha meningkatkan pengawasan terha-

dap pendidikan menengah di lingkungan Kabupaten 

Yahukimo dapat diketahui dari pendapat dan pernya-

taan responden, dimana pernyataan-pernyataan terse-
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but berkisar pada pelaksanaan pengawasan dan 

syarat-syarat pengawasan yang efektif di dalam 

meningkatkan pengawasan pendidikan menengah, 

yang  meliputi:  

1. Pengawas harus melibatkan orang lain, penga-

wasan tampak pada perbedaan pembagian kekua-

saan  antara pengawas dengan yang diawasi, dan 

pengawas harus dapat mempengaruhi anggotanya. 

Untuk  mgetahui  lebih lanjut, peneliti membahas 

satu persatu indikator berdasarkan pelaksanaan 

pengawasan yang harus dilakukan oleh seorang  

pengawas dan juga respon dari bawahan atau para 

pegawainya; 

a. Gambaran umum pelaksanaan fungsi penga-

wasan pendidikan menengah di Kabupaten  

Yahukimo.  

 

Tabel 4.12 

Pernyataan Responden tentang  
Pelaksanaan Pendidikan Menengah di 

Lingkungan Kabupaten Yahukimo 

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase (%) 

Ya 7 21 36,84 

Kadang-kadang 9 18 47,37 

Tidak 3 3 15,79 

Total Responden 19 42 100 

Rata-rata 2,21  Sedang 

      Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 
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Dari Tabel 4.12 di atas terlihat bahwa 

kebanyakan para responden menganggap bahwa 

pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Yahukimo 

adalah  sedang. Jumlah mereka sebanyak 47,37%, 

sedangkan responden yang menyatakan bahwa 

pelaksanaan pendidikan menengah di Kabupaten 

Yahukimo sudah tergolong baik sebesar 36,84%. 

Sisanya 15,79% responden meyatakan bahwa 

pelaksanaan pendidikan menengah di Kabupaten 

Yahukimo tergolong kurang. Jika dilihat dari nilai 

rata-rata sebesar 2,21 maka hal ini menunjukkan 

bahwa penilaian responden terhadap pelaksanaan 

fungsi pengawasan pendidikan menengah di ling-

kungan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo 

masih tergolong sedang dalam pengawasannya. 

b.  Kesungguhan pengawas dalam pelaksanaan 

fungsi pengawasan pendidikan menengah di 

lingkungannya. 

 
Tabel 4.13 

Pernyataan Responden tentang Kesungguhan 
Pengawas dalam Pengawasan Pendidikan   

 
Jawaban Jumlah Nilai Prosentase (%) 

Ya 7 21 36.84 

Kadang-kadang 7 14 36.84 

Tidak 5 5 26.32 

Total Responden 19 40 100 

Rata-rata 2,11  Sedang 

Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 
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Mengenai kesungguhan pengawas dalam 

pekerjaannya, umumnya para responden berpan-

dangan positif. Dari Tabel 4.13 tampak bahwa 

masing-masing sebanyak 36,84% responden me-

nyatakan kesung-guhan pengawas sudah baik 

atau sedang. 
 
Hanya 26,32% responden yang menyatakan 

bahwa kesungguhan pengawas berada dalam 

kategori kurang. Dilihat dari nilai rata-rata sebesar 

2,11 dapat ditarik kesimpulan bahwa kesungguhan 

pengawas dalam melaksanakan pengawasan masih 

dianggap berada dalam kategori  sedang  oleh  para   

responden. 

c. Keteraturan dan ketertiban pelaksanaan fungsi 

pengawasan  pendidikan di  lingkungannya. 

 

Tabel 4.14 

Pernyataan Responden tentang Keteraturan 
dan Ketertiban Pelaksanaan Pengawasan 

Pendidikan  

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase(%) 

Ya - - - 

Kadang-kadang 8 16 42,11 

Tidak 11 11 57,89 

Total Responden 19 27 100 

Rata-rata 1,42  Kurang 

        Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 

Umumnya para responden berpandangan 

bahwa keteraturan dan ketertiban pelaksanaan 
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fungsi pengawasan pendidikan di lingkungannya 

masih berada dalam kategori sedang dan kurang. 

Masing-masing responden yang berpandangan 

demikian sebesar 42,11% dan 57,89%. Secara 

rata-rata nilai keteraturan dan ketertiban pelak-

sanaan fungsi pengawasan pendidikan di ling-

kungannya sebesar 1,42. Dengan demikian keter-

aturan dan ketertiban pelaksanaan fungsi penga-

wasan pendidikan di lingkungannya berada dalam 

kategori kurang. 

d.  Program dinas pendidikan dalam pelaksanaan  

kegiatan  kunjungan kerja  ditingkat distrik. 

Tabel 4.15 
Pernyataan Responden tentang Kegiatan 

Kunjungan Kerja di Tingkat Distrik 

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase (%) 

Ya - - - 

Kadang-kadang - - - 

Tidak 19         19 100 

Total Responden 19 19 100 

Rata-rata 1,00  Kurang 

Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa, pernyataan 

responden tentang kemampuan Pengawas Dinas 

Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan penga-

wasan pendidikan dikategorikan kurang dengan 

nilai rata-rata sebesar 1. Dari tabel tersebut dapat 

terlihat bahwa responden yang menyatakan 
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program pengawasan Dinas Pendidikan dalam 

pelaksanaan kegiatan pengawasan di tingkat 

Distrik dari kantor Dinas Pendidikan ada 19 orang 

yang merupakan seluruh responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengawasan pendidikan di 

tingkat Distrik di Kabupaten Yahukimo sampai 

saat ini belum berjalan secara optimal sesuai 

dengan harapan  masyarakat. 

2. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana 

dan kedudukan seseorang, Pengawasan harus di-

hubungkan dengan individu pengawas dan priba-

dinya,  pengawas  harus  objektif,  pengawas  

harus membawa tindakan  perbaikan. 

a. Pimpinan harus selalu mengawasi kerja dari 

pada para bawahannya. 

Tabel 4.16 
Pernyataan Responden tentang Guru yang 

selalu Merasa senantiasa Diawasi oleh 

Pimpinan/Pengawas 

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase (%) 

Ya 3 9 15,79 

Kadang-kadang 9 18 47,37 

Tidak 7 7 36,84 

Total Responden 19 25 100 

Rata-rata 1,79  Kurang 

      Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 

Aspek pengawasan yang selalu dilaksanakan 

pimpinan, oleh para responden masih dirasakan 
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kurang. Hal ini terlihat dari nilai rata-ratanya yang 

hanya sebesar 1,79, sebagaimana tampak pada 

Tabel 4.16. Pada Tabel 4.16 juga terlihat bagai-

mana pandangan para responden terhadap aspek 

ini. Hanya 15,79% responden yang beranggapan 

aspek ini sudah bagus. Sisanya, masing-masing 

47,37% dan 36,84% berpandangan bahwa aspek 

ini masih tergolong sedang dan kurang. 

b. Kedisiplinan/kepatuhan  terhadap  pelaksanaan  

kegiatan  belajar  mengajar guru. 

Tabel 4.17 
Pernyataan Responden tentang Pengawasan 

terhadap Pelaksanaan Kegiatan Belajar 
Mengajar Guru 

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase (%) 

Ya 6 18 31,58 

Kadang-kadang 10 20 52,63 

Tidak 3 3 15,79 

Total Responden 19 41 100 

Rata-rata 2,16  Sedang 

      Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 

Tabel 4.17 di atas menunjukkan bagaimana 

tanggapan para responden terhadap kedisiplinan/ 

kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar guru. Dari 19 responden, terlihat bahwa 

31,58% menyatakan aspek ini sudah tergolong 

baik, 52,63% responden menyatakan masih tergo-

long sedang dan 15,79% menyatakan bahwa aspek 

ini masih tergolong kurang. Berdasar nilai rata-rata 
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aspek ini yang sebesar 2,16 dapat ditarik kesim-

pulan bahwa pandangan responden tentang kedisi-

plinan/kepatuhan  terhadap  pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar guru masih tergolong sedang. 

c. Para pengawas yang mengevaluasi hasil pekerja-

an/kegiatan pengawasan lapangan. 

Tabel 4.18 
Pernyataan Responden tentang Mengevaluasi 

 Hasil Pekerjaan 

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase (%) 

Ya 5 15 26,32 

Kadang-kadang 8 16 42,11 

Tidak 6 6 31,58 

Total Responden 19 37 100 

Rata-rata 1,95  Kurang 

     Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 

Tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa pelak-

sanaan evaluasi pekerjaan oleh responden yang 

dianggap baik (26,32%), sedang (42,11%) dan 

kurang (31,58%). Secara rata-rata aspek ini dinilai 

kurang oleh para responden. Hal ini terbukti dari 

nilai rata-rata pelaksanaan evaluasi pekerjaan yang 

hanya sebesar 1,95. 

d. Para Pengawas (Kepala Sekolah) lapangan selalu 

menyusun laporan hasil kerja. 
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Tabel 4.19 
Pernyataan Responden tentang Penyusunan  

Laporan Hasil Pekerjaan 

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase (%) 

Ya 11 15 57,89 

Kadang-kadang 5 16 26,32 

Tidak 3 6 15,79 

Total Responden 19 37 100 

Rata-rata 2,42  Sedang 

     Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 

Penyusunan laporan kerja oleh pengawas 

dinilai sudah baik oleh 57,89% responden. Seba-

nyak 26,32% responden lainnya menilai bahwa 

penyusunan laporan kerja oleh pengawas tergolong 

cukup baik. Sedangkan 15,79% responden lainnya 

menilai bahwa penyusunan laporan kerja oleh 

pengawas tergolong kurang. Pada Tabel 4.19 

nampak bahwa nilai rata-rata aspek ini sebesar 

2,42. Dengan demikian maka tanggapan responden 

atas penyusunan laporan kerja oleh pengawas 

tergolong cukup baik/sedang. 

e. Para pengawas selalu berkoordinasi dengan pim-

pinan (Kepala Dinas) jika mengalami kesulitan di 

dalam pengawasan. 
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Tabel 4.20 
Pernyataan Responden tentang Adanya 

Koordinasi Pengawas dengan Kepala Dinas jika 
Mengalami Kesulitan dalam Pelaksanaan 

pengawasan 

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase (%) 

Ya 10 30 52,63 

Kadang-kadang 9 18 47,37 

Tidak - - - 

Total Responden 19 48 100 

Rata-rata 2,53  Sedang 

Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa, pernyataan 

responden tentang adanya koordinasi guru dengan 

pengawas jika mengalami kesulitan dalam pelaksa-

naan pengawasan tergolong baik sebesar 52,63%. 

Sisanya (47,63%) menilai koordinasi guru dengan 

pengawas jika mengalami kesulitan dalam  pelak-

sanaanpengawasan masih tergolong sedang/cukup 

baik. Penilaian keseluruhan oleh responden terha-

dap aspek ini adalah cukup baik/sedang. Ini bisa 

dilihat dari nilai rata-rata yang sebesar 2,53. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa jika para pengawas 

mengalami kesulitan di dalam pelaksanaan penga-

wasan mereka dapat berkoordinasi langsung 

dengan kepala Dinas kendatipun pengawas tidak 

sepenuhnya di laksanakan. 
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f. Guru/pengawas yang merasa tertekan apabila 

diawasi oleh pimpinan. 

Tabel 4.21 
Pernyataan Responden tentang Pengawasyang 

Merasa Tertekan apabila Diawasi oleh Pimpinan 

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase (%) 

Ya - - - 

Kadang-kadang 10 20 52,63 

Tidak 9 9 47,37 

Total Responden 19 29 100 

Rata-rata 1,53  Kurang 

      Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 

 
Tabel 4.21 menunjukkan bahwa secara 

umum responden tidak merasa tertekan apabila 

diawasi oleh pimpinan. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai rata-rata aspek ini yang sebesar 1,53 yang 

berarti masih tergolong kurang. Dari sebaran data, 

seperti terlihat pada Tabel 4.21, jumlah responden 

yang merasa kadang-kadang tertekan akan hal ini 

sebesar 52,63%, sedang responden yang sama 

sekali tidak merasa tertekan akan hal ini sebesar 

47,37%. 

3. Pendidikan dianggap penting apabila adanya peru-

bahan ke arah yang lebih baik, yang mencakup 

proses pendidikannya dan hasil pendidikan yang 

lebih meningkat yang dicapai oleh seorang penga-

was di dalam pengawasannya. Pendidikan dapat  
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terlihat perbedaan hasil pengawasan sebelumnya 

dengan hasil setelah adanya peningkatan penga-

wasan terhadap pendidikan menengah di setiap  

kota dan distrik di lingkungan Kabupaten 

Yahukimo. 

a. Para pengawas harus memiliki semangat dalam 

pengawasannya. 

 
Tabel 4.22 

Pernyataan Responden tentang Adanya 
Semangat dalam Pengawasannya 

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase(%) 

Ya 7 21 36,84 

Kadang-kadang 4 12 21,05 

Tidak 8 8 42,11 

Total Responden 19 41 100 

Rata-rata 1,95  Kurang 

      Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 

 

Tabel 4.22 menunjukkan bahwa semangat 

para pengawas dalam melaksanakan pengawasan 

masih kurang, sebagaimana terlihat dari nilai rata-

ratanya yang sebesar 1,95. Terdapat 36,84% 

responden yang menyatakan semangat para penga-

was tergolong baik. Namun, di sisi lain 42,11% 

responden berpendapat bahwa semangat para 

responden masih kurang. Hanya 21,05% responden 

yang beranggapan bahwa semangat para pengawas 

sudah cukup baik/sedang. 
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b. Waktu Pengawasan sangat penting dan harus 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

Tabel 4.23 

Pernyataan Responden tentang   
Pemanfaatan Waktu dengan Sebaik-baiknya 

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase (%) 

Ya 5 15 26,32 

Kadang-kadang 5 15 26,32 

Tidak 9 9 47,37 

Total Responden 19 39 100 

Rata-rata 1,79  Kurang 

      Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 

Dalam hal bagaimana pengawas memanfa-

atkan waktu dengan sebaik-baiknya para respon-

den menilai bahwa hal ini masih kurang. Nilai rata-

rata untuk aspek ini sebesar 1,79, sebagaimana 

terlihat pada Tabel 4.23 di atas. Para responden 

yang berpendapat bahwa para pengawas telah 

memanfaatkan waktu dengan baik sebesar 26,32%. 

Seba-nyak 26,32% responden lainnya menilai 

bahwa para pengawas cukup baik dan sisanya 

berpendapat bahwa para pengawas kurang dalam 

hal memanfaatkan waktu. 
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Tabel 4.24 
Pernyataan Responden tentang Pengawas yang 

selalu Menunda-nunda Pekerjaan 

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase (%) 

Ya 10 30 52,63 

Kadang-kadang 9 18 47,37 

Tidak - - - 

Total  Responden 19 48 100 

Rata-rata 2,53  Sedang 

Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 

 
Terdapat 52,63% responden yang menyatakan 

bahwa para pengawas selalu menunda-nunda 

pekerjaannya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.25. 

Pada tabel 4.24 juga terlihat bahwa 47,37% res-

ponden berpendapat bahwa kadang para pengawas 

menunda-nunda pekerjaan. Secara keseluruhan 

para responden berpendapat bahwa para pengawas 

c. Pengawas juga harus mengikuti pendidikan dan 

pelaihan. 

Tabel 4.25 

Pernyataan Responden tentang Pengawas yang 
Pernah Mengikuti Pendidikan  dan  Pelatihan 

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase (%) 

Ya 11 33 57,89 

Kadang-kadang 6 18 31,58 

Tidak 2 2 10,53 

Total Responden 19 53 100 

Rata-rata 2,47  Sedang 

      Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 
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Tabel 4.25 menunjukkan bahwa 57,89% 

responden menyatakan bahwa sudah sering 

mengikuti pelatihan. Sebanyak 31,58% responden 

menyatakan bahwa para pengawas kadang meng-

ikuti pelatihan. Sedangkan 10,53% menyatakan 

bahwa para pengawas tidak pernah mengikuti 

pelatihan. Secara rata-rata pernyataan responden 

tentang pengawas yang mengikuti pelatihan sebe-

sar 2,47. Ini berarti bahwa para responden ber-

anggapan bahwa para pengawas telah cukup 

mengikuti pelatihan. 

d. Seluruh pekerjaan yang dikerjakan harus dapat 

terselesaikan tepat sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

Tabel 4.26 

Pernyataan Responden tentang Penyelesaian 
Pekerjaan yang Diselesaikan Tepat Waktu 

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase (%) 

Ya 9 27 47,37 

Kadang-kadang 5 15 26,32 

Tidak 5 5 26,32 

Total Responden 19 47 100 

Rata-rata 2,21  Sedang 

Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 

Umumnya para responden berpendapat 

bahwa penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu 

yang dilakukan oleh para pengawas sudah cukup 

baik. Ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 2,21.  
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Sebaran jawaban responden tentang bagaimana 

penyelesaian pekerjaan pengawas adalah sebagai 

berikut: 47,37% menjawab ya, 26,32% menjawab 

kadang-kadang dan 26,32% lainnya menyatakan 

tidak. Hal tersebut menunjukkan bahwa segala 

pekerjaan yang dilakukan tidak terselesaikan  

tepat pada waktu  yang  telah  ditentukan. 
 

e. Disiplin terhadap waktu pengawasan. 

 

Tabel 4.27 
Pernyataan Responden tentang Disiplin  

Waktu Pengawasan 

Jawaban Jumlah Nilai Prosentase (%) 

Ya 8 24 42,11 

Kadang-kadang 6 18 31,58 

Tidak 5 5 26,32 

Total Responden 19 47 100 

Rata-rata 2,16  Sedang 

      Sumber: Data  primer  yang diolah, 2012. 

 

Dari Tabel 4.27 terlihat bahwa pelaksanaan 

fungsi pengawasan dalam meningkatkan pengawasan 

terhadap pendidikan menengah dikategorikan sedang/ 

cukup baik dengan nilai rata-rata 2,16. Dari tabel 

tersebut dapat terlihat bahwa responden yang menja-

wab Ya terhadap disiplin waktu ada 8 orang dari 

seluruh responden. Hal ini menunjukkan secara 

umum bahwa yang disiplin terhadap waktu hanya 

beberapa orang pengawas saja yang merupakan seba-



 
 

 

99 
 
 

gian kecil dari seluruh responden. Secara keseluruhan 

dari pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi penga-

wasan pengawas Pendidikan Menengah di Yahukimo 

diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan fungsi  penga-

wasan pengawas dalam usaha meningkatkan penga-

wasan terhadap pendidikan menengah Yahukimo  

belum sepenuhnya  dapat  dilaksanakan berdasarkan 

kepada syarat-syarat pengawasan yang efektif. Hal ini 

dapat terlihat apabila dianalisis mengenai jawaban-

jawaban responden terhadap indikator-indikator 

syarat-syarat pengawasan yang efektif belum dilaksa-

nakan secara sempurna dalam meningkatkan  penga-

wasan  pendidikan  menengah.  

4.3 Pembahasan  Hasil  Penelitian 
 

Tujuan utama penelitian kualitatif ini adalah 

untuk memperoleh satu persepsi berkenaan dengan 

makna dan realitas yang terjadi tentang kegiatan 

supervisi akademik yang dilaksanakan oleh pengawas 

subjek penelitian, untuk itu dalam bagian ini peneliti 

akan mencoba memberikan interpretasi atau penafsir-

an terhadap hasil temuan penelitian. Interpretasi atau 

penafsiran dilakukan dengan jalan merangkum dan 

melakukan upaya deduktif terhadap berbagai temuan 

yang telah dijabarkan sebelumnya yaitu pada bagian 

deskripsi hasi penelitian.  
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Untuk mempermudah proses generalisasi hasil 

penelitian, analisis terhadap temuan penelitian 

dilakukan dengan menggunakan teknik SWOT, dan  

disajikan berdasarkan  acuan  yang  telah dibuat 

dalam tujuan penelitian. 

 

4.3.1 Kegiatan Supervisi Akademik pengawas  
 

Pembinaan kemampuan  guru  khususnya dalam 

mengelola kegiatan belar mengajar perlu dilakukan 

terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan pem-

binaan ini salah satunya merupakan tugas pokok  

pengawas  sebagai assesor  institusi pendidikan pada 

tingkat mikro, sehingga tinggi rendahnya kemampuan 

profesional guru salah satunya dapat ditentukan oleh 

keberhasilan pengawas dalam melakukan pembinaan. 
 

Pada  konteks  aktivitas  mikro  pendidikan, 

peran pengawas dalam membina guru atau yang lebih  

dikenal dengan istilah supervisi pendidikan/pengajar-

an, kedudukannya sangat strategis dalam rangka 

meningkatkan kemampuan guru khususnya pada 

kegiatan belajar mengajar. Dalam konteks ini, penga-

was diharapkan mampu membimbing, membina, dan 

mendorong guru dalam memecahkan problematika 

kegiatan belajar mengajar yang dihadapi guru. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan oleh Adams dan Dickey, yakni 

supervisi pendidikan sebagai pelayanan yang  berori-

entasi kepada pengajaran dan usaha perbaikannya 

(Satori, 1989: 66). Kegiatan supervisi menaruh perha-
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tian pada usaha pengembangan kegiatan belajar 

mengajar dengan memperhatikan sebagai faktor yang 

mempengaruhinya, seperti; guru, murid, kurikulum, 

alat dan buku-buku pengajaran serta kondisi ling-

kungan sosial dan fisik yang mempengaruhi proses 

belajar mengajar. Pendapat senada disampaikan 

Sutisna (1993: 271) mengartikan kegiatan supervisi 

sebagai suatu bentuk pelayanan, bantuan profesional, 

atau bimbingan bagi guru-guru dan dengan melalui 

pertumbuhan kemampuan guru hendak meningkat-

kan mutu pendidikan dan pengajaran, dan Wiles 

(1955: 8-10) berpendapat bahwa; supervisi diartikan 

sebagai bantuan untuk mengembangkan situasi bela-

jar mengajar lebih baik, dalam arti bahwa supervisi 

adalah kegiatan pelayanan yang semata-mata ada 

untuk membantu guru menunaikan pekerjaannya 

lebih baik. 
 

Memperhatikan pendapat diatas dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa peran supervis pendidikan 

yang disandang oleh pengawas akademikpada tataran 

implementasi harus dihindarkan tindakan-tindakan 

yang bersifat menyuruh, tetapi harus dilakukan pola 

pendekatan kemitraan dengan jalan mendukung, 

membantu, dan membagi tugas dan pekerjaan kepada 

seluruh komponen pendidikan. Arief (1986) dan 

Sergiovanni, (1982) mengemukakan empat prinsip 

yang dapat digunakan dalam melakukan tindakan 

supervisi. Prinsip-prinsip itu mencakup saling mem-
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percayai, hubungan mendatar, komunikatif, dan pem-

berian bantuan. 
 
Prinsip saling mempercayai harus tumbuh 

antara pihak supervisor dan pihak yang disupervisi 

karna kedua pihak melakukan interaksi. Pihak yang 

disebut pertam mempengaruhi pihak yang disebut 

kedua. Makna upaya mempengaruhi ialah bahwa 

pihak supervisor menghendaki pihak yang disupervisi 

dapat melaksanakan, meluruskan, atau memperbaiki 

kegiatan sesuai dengan kegiatan yang sudah direnca-

nakan. oleh karena itu pihak supervisor harus memi-

liki sikap percaya bahwa pihak yang disupervisi 

mampu melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas-

nya. Sebaliknya, pihak yang disupervisi percaya 

bahwa pihak supervisor mampu memberikan bimbing-

an kepadanya. 
 
Mengacu pada konsep, prinsip dan teknik 

supervisi serta peran profesional supervisor, pada 

tatanan tugas guru yang cukup kompleks diperlikan 

sebuah pendekatan supervisi yang betul-betul mampu 

mengarahkan dan memecahkan permasalahan-per-

masalahan yang dihadapi guru dikelas (dalam proses 

pembelajaran). Namun peran supervisor seringkali 

keluar dari koridor supervisi yang sebenarnya, sering-

kali supervisor  bertindak sebagai seorang evaluator, 

supervisi dilakukan bukan karna kebutuhan yang 

dirasakan guru melainkan karna supervisor itu sen-

diri dituntut harus menjalankan tugasnya. Supervisi 



 
 

 

103 
 
 

yang dilakukan secara tradisional cenderung tidak 

menyenangkan, maka interaksi antara guru dengan 

supervisor cenderung untuk menghindari dan diku-

rangi. 
 
Banyak supervisor tidak tahu apa yang harus 

diamati dan dinilai. Dalam kaitan inilah konsep 

supervisi akademik muncul dengan penekanan tujuan 

pada membantu guru memperbaiki penampilan meng-

ajarnya. 
 
Kaitannya dengan hal tersebut dengan memper-

hatikan hasil temuan penelitian sebagaimana telah 

dikemukan pada bagian sebelumnya pada tataran 

konsep, pengawas subjek penelitian kurang mema-

hami pengertian supervisi akademik. Pada tataran 

implementasi, pengawas belum melaksanakan  tugas-

nya dengan baik sebagai selaku supervisor pengajar-

an, dimana fokus kegiatan supervisi akademik yang 

dilakukan seharusnya diarahkan pada: aspek peren-

canaan,pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan 

kegiatan tindak lanjut. 
 
Kemampuan pengawas dalam menjalankan 

tugasnya sebagai supervisor pendidikan juga tercer-

min dalam penentuan materi-materi supervisi, yakni 

terdiri dari: perencanaan program meliputi;  program/ 

materi supervisi yang berhubungan/berkaitan dengan 

administrasi guru yakni; program tahunan, program 

semester, silabus, rencana perangkat pembelajaran 
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(RPP), kalender pendidikan, jadwal tatap muka, agen-

da harian, daftar nilai, Kriteria Ketuntasan Maksimal 

(KKM), dan absensi siswa. Materi menyangkut pelak-

sanaan KBM diarahkan pada materi pengelolaan kelas 

mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan 

evaluasi pembelajaran. Sedangkan materi tindak 

lanjut kegiatan supervisi diarahkan pada upaya per-

baikan mutu  hasil  pembelajaran. 

Selain itu, penerapan pola supervisi akademik 

yang dilakukan pengawas juga cukup bervariasi. Hal 

ini menunjukan bahwa pengawas telah memiliki 

pengetahuan dan keterampilan bagimana  menerap-

kan pola supervisi agar kegiatan supervisi yang dila-

kukannya dapat menarik perhatian serta tidak mem-

bosankan bagi guru. Sebagaimana telah disampaikan,  

mulai dari tahapan kegiatan supervisi, waktu yang 

dipilih kegiatan supervisi, media atau alat yang 

digunakan dalam melakukan supervisi, maupun eva-

luasi kegiata supervisi, secara keseluruhan dilakukan 

secara bervariasi. 

Gamabaran  kegiatan supervisi  tersebut di atas, 

pada dasarnya telah menunjukan kegiatan supervisi 

akademik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh  

Glickman. (oleh  Surya  Dharma, 2008); supervisi 

akademik adalah serangkaian kegiatan yang dilaku-

kan oleh pengawas dalam membantu guru mengem-

bangkan kemampuannya mengelola proses pembela-

jaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Deresh 

(oleh Surya Dharma, 2008); supervisi akademik 
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merupakan upaya membantu guru-guru mengem-

bangkan kemampuannya mencapai tujuan pembela-

jaran. Serta PP 74/2008 yang menjelaskan bahwa 

supervisi akademik atau pengawasan akademik ada-

lah fungsi pengawas yang berkenaan dengan aspek 

pelaksanaan tugas pembinaan, pemamtauan, penilai-

an, dan pelatihan profesional guru dalam (1) meren-

canakan pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajar-

an; (3) menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing 

dan melatih peserta didik, dan (5) melaksanakan 

tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan 

kegiatan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru. 

 

4.3.2 Pola pendekatan supervisi akademik 

pengawas 

Sebagai supervisor pengajaran, pengawas harus 

mampu menciptakan situas belajar mengajar sedemi-

kian rupa sehingga tercapai tujuan pendidikan. 

Keberhasilan pengawas dalam menjalankan tugasnya 

sebagai supervisor pengajaran, salah satunya dapat 

dipengaruhi  oleh kemampuan atau keterampilannya 

dalam menerapkan pola pendekatan  supervisi. Pola 

pendekatan supervisi akademik pengawas dalam 

penelitian ini,ditekankan pada permasalahan 

penggunaan dan penerapan teknik-teknik supervisi. 

Teknik-teknik supervisi yang dapat diterappkan 

kepala dinas, dalam rangka meningkatkan 

keberhasilan dan efektifitas kegiatan supervisi antara 
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lain melalui; teknik diskusi kelompok atau rapat 

supervisi, teknik pertemuan individual, dan teknik 

kunjunagan kelas/lapangan. 

Teknik diskusi kelompok atau rapat supervisi, 

teknik supervisi melalui diskusi kelompok atau sering 

disebut rapat supervis/pertemuan kelompok suatu 

kegiatan dimana sekelompok orang berkumpul dalam 

situasi bertatap muka dan melalui interaksi lisan 

bertukar informasi atau berusaha untuk mencapai 

suatu keputusan tentang masalah-masalah bersama 

(Sutisna, 1993: 269). Pada prinsipnya yang dimaksud 

dengan teknik ini adalah pertemuan antara pengawas 

dengan guru-guru, untuk membahas masalah-

masalah pengajaran yang dirasakan disekolah. 

Terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kesulitan mengajar, kesulitan mengelola 

pembelajaran, disiplin siswa dll. masalah yang 

dibahas sebaiknya terlebih dahulu diidentifikasi 

kemudian disampaikan secara baik oleh pengawas 

dan wakilnya  maupun guru. 

Sehingga pemecahan persoalan-persoalan yang 

teridentifikasi merupakan hasil dari pemikiran-

pemikiran yang berkembang dalam dialog atau diskusi 

tersebut. Pertemuan dalam bentuk diskusi maupun 

dialog  yang dilakukan pengawas bersama dengan 

guru-gurunya yang bersifat supervisi bukanlah rapat 

sekolah atau rapat dinas (Djam’an Satori, 1989 :205) 

yang bisa dijadikan forum untuk menyampaikan 

intruksi-intruksi yang harus dilaksanakan guru-guru. 
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Diskusi atau dialog merupakan alat untuk membantu 

mengindentifikasi dan memecahkan masalah-masalah 

pendidikan dan pengajaran yang dihadapi guru 

sehari-hari. Catatan yang harus diingat oleh pengawas  

sebagai  supervisor  dan  guru  sebagai  yang 

disupervis  adalah dialog dan diskusi hendaknya 

berlangsung dalam suasana demokratis, jujur dan 

terbuka. 

Beberapa bentuk diskusi yang dapat dilakukan 

seperti: MGMP, diskusi panel, seminar, lokakarya, 

konferensi, kelompok studi, pekerjaan komisi, dan 

kegiatan lain yang berjuan untuk bersama-sama 

membicarakan dan menilai masalah-masalah tentang 

pendidikan dan pengajaran. 

Teknik pertemuan individual, adalah satu 

pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran 

antara pembina atau supervisor dengan guru, 

mengenai mengenai usaha meningkatkan kemampuan 

profesional guru. Tujuannya adalah: (1) memberikan 

kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui 

pemecahan kesulitan yang dihadapi; (2) 

mengembangkan hal mengajar yang lebih baik; (3) 

memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada 

diri guru; dan (4) menghilangkan atau menghindari 

segala  prasangka  yang  bukan-bukan.  

Dalam pembicaraan individual ini pengawas 

supervisor harus mberusaha mengembangkan segi-

segi positif guru, mendorong guru mengatasi 
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kesulitan-kesulitannya, dan memberikan pengarahan, 

hal-hal yang masih meragukan sehingga terjadi 

kesepakatan konsep tentang situasi pembelajaran 

yang  sedang  dihadapi. 

Pembicaraan secara individual, sikap dan 

penampilan pengawas  yang menempatkan diri 

sebagai rekan sejawat dan menjadi pendengar setia 

merupakan kondisi yang sangat penting dalam setiap 

upaya supervisi akademik. Kondisi tersebut 

diharapkan mampu melahirkan sikap positif guru 

sehingga mendorong mereka untuk memiliki  

tanggungjawab besar terhadap keberhasilan proses 

pendidikan disekolah. Disamping itu pula mampu 

meningkatkan disiplin, kerja sama dan meningkatkan 

kemampuan dalam penguasaan bahan ajar serta 

keterampilan dalam menggunakan metode-metode 

mengajar yang inovatif dalam kelas. 

Teknik supervisi melalui pembicaraan individual 

dapat dilakukan ketika  pengawas  mengadakan 

kunjungan kelas/lapangan, atau setiap saat apabila 

ada guru yang memerlukan bantuan supervisi atau 

bahkan dipandang perlu olah pengawas.  Sutisna 

(1993: 268) menyatakan bahwa, pembicaraan 

individual merupakan  teknik supervisi yang sangat 

penting karna kesempatan yang diciptakan bagi 

kepala sekolah (penilik/pengawas) untuk bekerja 

secara individual dengan guru sehubungan dengan 

masalah-masalah profesional  pribadinya. Melalui 

pembicaraan individual akan tercipta hubungan  
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kemitraan sehingga manfaatnya dapat diperoleh 

kedua belah pihak. 

Teknik kunjungan kelas/lapangan, merupakan 

teknik pembinaan guru oleh pengawas, dan pembina 

lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan proses 

belajar mengajar sehingga memperoleh data yang 

diperlukan dalam rangka  pembinaan guru. Tujuan 

kunjungan ini adalah semata-mata untuk menolong 

guru  dalam mengatasi kesulitan atau masalah 

mereka didalam kelas/lapangan. Melalui 

kunjungankelas/lapangan, guru-guru dibantu melihat 

dengan jelas masalah-masalah yang mereka alami. 

Menganalisisnya secara kritis dan mendorong mereka 

untuk menemukan alternatif pemecahannya. 

Kunjungan kelas atau lapangan ini bisa dilaksanakan 

dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan 

lebih dahulu, dan bisa juga atas dasar undangan dari 

guru itu sendiri. 

Ada empat tahap kunjungan kelas/lapanagan. 

Pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, supervisor 

merencanakan waktu, sasaran, dan cara 

mengobservasi selama kunjungan kelas/lapangan. 

Kedua, tahap pengamatan selama kunjungan. Pada 

tahap ini, supervisor  mengamati jalannya  proses 

pembelajaran berlangsung. Ketiga, tahap akhir 

kunjungan. Pada tahap ini, Pada tahap ini, supervisor 

bersama guru mengadakan perjanjian untuk 

membicarakan hasil-hasil observasi, sedangkan tahap 
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terakhir adalah tahap tindak lanjut. Ada beberapa 

kriteria kunjungan kelas yang baik, yaitu; (1) memiliki 

tujuan-tujuan tertentu; (2) mengungkapkan aspek-

aspek yang dapat memperbaiki kemampuan guru; (3) 

mengunakan intrumen observasi tertentu untuk 

mendapatkan daya yang obyektif; (4)  terjadi interaksi 

antara pembina dan yang dibina sehingga 

menimbulkan sikap saling pengertian; (5) pelaksanaan 

kunjungan kelas/lapangan tidak menganggu 

pelaksanaan proses belajar mengajar; (6) pelaksanaan 

diikuti dengan program tindak lanjut. 

Teknik supervisi melalui kunjungan 

kelas/lapangan merupakan tekniksupervisi yang 

sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi 

tentang proses belajar mengajar secara langsung, baik 

yang menyangkut kelebihan- kelebihannya maupun 

kekurangan- kekuran gannya. Melalui kunjungan 

kelas/lapangan pengawas dapat mengamati guru 

bekerja, media belajar, metode dan teknik mengajar 

tertentu, dan untuk mempelajari belajar secara 

keseluruhan dengan memperhatikan semua faktor 

yang mempengaruhi perkembangan murid. Dengan 

menggunakan hasil analisis observasinya, supervisor 

bersama guru dapat menyusun suatu program yang 

cocok untuk memperbaiki  kondisi yang 

mempengaruhi proses belajar  mengajar. Untuk 

mengefektifkan kegiatan kunjungan kelas/lapangan, 

pengawas sebelunya harus memiliki sasaran yang  

jelas. Oleh itu,Sutisna (1993 : 268) mengingatkan 
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bahwa, kunjungan kelas/lapangan agar efektif 

hendaknya dipersiapkan dengan teliti dan 

dilaksanakan dengan sangat hati-hati dengan disertai 

budi bahasa yang baik pula. 

Memperhatikan uraian diatas serta dikaitkan 

dengan hasil temuan penelitian sebagaimana 

dikemukakan pada bagian sebelunya, pengawas 

subjek penelitian pada dasarnya belum  memiliki 

kemampuan danketerampilan menerapkan pola 

pendekatan supervisi akademik. Kemampuan dan 

keterampilan pengawas dalam menerapkan supervisi 

akademik tersebut, ditunjukan dengan pendekatan 

yang digunakan serta teknik  supervisi  yang  

diterapkan cukup bervariasi. 

Dilihat dari pendekatannya, pengawas 

menerapkan tiga model  pendekatan supervisi, yakni 

pendekatan kedinasan, pendekatan mitra kerja  dan  

pendekatan  secara  kekeluargaan. 

Penerapan pola supervisi melalui pendekatan 

sebagai mitra kerja dan kekeluargaan yang dilakukan 

pengawas menunjukan pola kepemimpinan hubungan  

mendatar (horizontal). Pola pendekatan tersebut 

sangat efektif diterapkan dalam mendukung 

keberhasilan kegiatan supervisi akademik. Hubungan 

mendatar diperlukan dalam supervisi karna kegiatan 

ini melibatkan komunikasi  sekurang-kurangnya 

antara dua orang, yaitu antara pihak supervisor dan  

pihak  yang  disupervisi. 
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Secara psikologis, pada diri kedua belah pihak  

terdapat aspek-aspek internal yang perlu dihormati 

yaitu konsep diri, pengalaman  latarbelakang, 

pendidikan, integritas diri, kebutuhan, kepentingan, 

minat, dorongan, dan  lain  sebagainya. Disamping itu 

kedua pihak memiliki status sosial dan kondisi  

fisikologis masing-masing. Dalam pelaksanaan 

supervisi, supervisor harus menghormati kondisi 

psikologis, psikologis dan sosial yang dimiliki pihak  

yang  disupervisi. Oleh  karna itu supervisor perlu 

melakukan hubungan sejajar, mendatar atau 

horizontal dengan pihak yang disupervisi dan 

memandang pihak yang disupervisi sebagai rekan 

bekerja atau teman sejawat. Dengan hubungan ini 

diharapkan dapat tumbuh suasana kegiatan supervisi  

yang  demokratis, tidak otokratis. 

4.3.3  Respon  Guru  terhadap  Supervisi  

Akademik  Pengawas 

Supervisor pengajaran dalam memberikan 

batuan pelayanan profesional kepada guru, akan 

menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap 

aspek-aspek proses belajar mengajar yang merupakan 

kondisi bagi terwujudnya  proses belajar mengajar 

yang efektif. Dalam hal ini tugas seorang supervisor 

pengajaran adalah mempelajari secara objektif dan 

terus menerus masalah proses belajar mengajar dan 

atas dasar itu ia memahami persoalan-persoalan 

belajar mengajar yang dihadapi oleh guru-guru dan 

selanjutnya memberikan bantuan atau pelayanan 
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yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang 

dihadapi oleh guru-guru, baik secara perorangan 

maupun kelompok. Lebih dari itu, seorang supervisor 

pengajaran akan memberikan kesempatan kepada 

guru-guru untuk mengembangkan kreativitas mereka 

dan mendorongnya untuk menerapkan gagasan-

gagasan yang baik bagi perbaikan pengajaran. Ini 

berarti bahwa seorang supervisor pengajaran dituntut 

untuk selalu “dekat” dengan guru-guru dan 

menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem 

pengajaran. 

Keberhasilan dalam menjalankan peran dan 

fungsi pengawas sebagai supervisor pengajaran, 

secara objektif tidak dapat dinilai berdasarkan 

pendapat pengawas sendiri atau yang bersangkutan 

akan tetapi lebih tepat apabila penilaian dilakukan 

oleh guru sebagai subjek supervisi. Untuk itu respon 

atau tanggapan guru terhadap kegiatan supervisi 

akademik pengawas  menjadi  penting untuk 

diungkap  dalam  penelitian  ini.  

Berdasarkan pendapat guru, sebagai seorang 

pemimpin pendidikan atau supervisor pengajaran, 

pengawas subjek penelitian mampu menjalankan 

tugas dan fungsi sebagaimana  mestinya, baik dilihat 

dari penerapan poola supervisi, penetapan waktu 

pelaksanaan supervisi, maupun fokus  dari kegiatan 

supervisi  itu  sendiri. 
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Pengawas memiliki kemampuan dalam 

menerapkan pola supervisi, dimana iklim kegiatan 

supervisi dapat dikembangkan secara demokratis. 

Pengawas telah mampu melibatkan guru-guru senior 

sebagai pendamping dalam membantu kegiatan 

supervisi  dan hasil kegiatan supervisi diinformasikan 

kepada guru yang bersangkutan, untuk selanjutnya 

diadakan tindak lanjut melalui pembicaraan/diskusi 

tentang upaya pemecahan permasalahan khususnya 

bagi guru-guru yang menghadapi permasalahan atau 

kesulitan mengelola  KBM. 

Pola supervisi yang dikembangkan tersebut, 

cukup memberikan kebaranian dan keleluasan guru 

untuk mengadakan konsultasi secara  lebih lanjut 

dan terbuka berkenaan dengan permasalahan yang 

dihadapinya, baik  bersama pengawas secara 

langsung  maupun terhadap guru senior dan 

dijadikan pendamping. Atas dasar iini selanjutnya 

guru-guru  merespon secara  positif  terhadap 

kegiatan  supervisi  akademik  pengawas  dengan 

jalan memberikan saran-saran terhadap peningkatan 

supervisi  akademik  pengawas. 

Bebarapa saran guru yang cukup kondusif bagi 

peningkatan kegiatan supervisi akademik pengawas 

pada sebagian sekolah subjek penelitian, diantaranya; 

(1) hendaknya kegiatan supervisi akademik dilakukan 

secara kontinu dan berkesinambungan mulai pra 

supervisi, proses supervisi, sampai dengan kegiatan 

tindak lanjut; (2)  pengawas perlu lebih konsisten 
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terhadap jadwal yang telah dibuat serta dilakukan 

secara menyeluruh terhadap semua guru, dan jika 

pengawas berhalangan hadir atau tidak dapat 

melaksanakan kegiatan supervisi, maka hendaknya 

menunjuk seseorang sebagai wakil sehingga kegiatan 

supervisi dapat dilaksanakan sesuai jadwal; (3) hasil 

kegiatan supervisi sebaiknya diberitahukan kepada 

guru yang bersangkutan, dan apabila ditemui 

kelemahan dan kekurangan maka segera diadakan 

dialog atau diskusi dalam rangka menemukan jalan 

keluarnya; dan (4) materi supervisi hendaknya 

menekankan pada keterampilan atau kemampuan 

guru  dalam mengelola KBM, dan mengurangi 

kegiatan  supervisi  yang  diarahkan pada 

pemeriksaan administrasi guru. Memperhatikan 

saran-saran sebagaimana tersebut diatas, 

menunjukan bahwa apapun  alasannya guru-guru 

sangat memerlukan dan mendukung terhadap 

peningkatan  dan keperlangsungan  kegiatan  

supervisi   akademik  pengawas. 

Respon  atau pendapat guru yang sangat 

penting dalam penelitian ini adalah tanggapannya 

terhadap kegiatan supervisi akademik pengawas 

kegiatannya dengan peningkatan kemampuan 

profesional guru. Berdasarkan tanggapan guru 

terungkap bahwa kegiatan supervisi akademik 

pengawas subjek penelitian kaitannya dengan 

peningkatan kemampuan  guru  dalam hal 
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pengelolaan KBM. Tidak  memberikan jawaban yang 

spesifik bahwa supervisi dapat meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengelola KBM, namun 

hanya memberikan jawaban bahwa supervisi cukup 

memberikan manfaat bagi guru karena dapat 

mendorong guru meningkatkan kemampuan 

profesionalnya. 

Temuan penelitian berdasarkan uraian 

diatas,menunjukan bahwa kegiatan supervisi 

akademik pengawas subjek penelitian tidak dapat 

berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan 

kemampuan guru dalam pengelolaan KBM, namun 

baru dapat mengubah kesadaran guru untuk 

meningkatkan kemampuan profesionalnya. 

Kemampuan profesional guru dalam pengelolaan 

KBM, terutama berkaitannya dengan  keterampilan 

mengajar, keterampilan meramu dan menjelaskan 

bahan ajar, serta keterampilan dalam menangani 

permasalahan-permasalahan yang berkaitannya 

dengan  kesulitan siswa dalam memahami materi 

pelajaran. Disamping itu berkaitannya dengan 

kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran dikelas khususnya yang berhubungan 

dengan penguasaan teknik atau metodologi 

pembelajaran. 

4.3.4 Kemampuan Guru dalam Mengelola KBM 

Pada tataran yang lebih khusus keberhasilan 

sekolah dapat diukur dari kualitas dan kuantitas 

lulusan, kualitas lulusan salah satunya dihasilkan 
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dari, kemampuan guru dalam mengelola KBM. 

kemampuan guru dalam mengelola KBM dapat 

ditunjukan oleh tiga hal penting yakni : 1) kemampuan 

merencanakan program belajar mengajar, 2) 

kemampuan melaksanakan proses belajar mengajar, 

dan 3) kemampuan menilai kemajuan proses belajar 

mengajar. Ketiga kemampuan dasar tersebut harus 

selalu menjadi patokan   

Mengacu pada tiga teori dasar itu, memberikan 

memberikan indikasi kuat bahwa peran pengawas 

sebagai supervisor adalah kunci bagi keberhasilannya 

jajaran sekolah dalam menumbuhkan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas 

Pendidikan yang dihasilkan disekolah sangat 

bergantung kepada keterampilan dan kemampuan 

kepala sekolah dan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran. 

Supervisi akademik, dalam usahanya 

memberikan bantuan atau pelayanan profesional 

kepada guru-guru, akan menaruh perhatian yang 

sungguh-sungguh  terhadap aspek-aspek proses 

belajar mengajar yang merupakan kondisi bagi 

terwujutnya  proses  belajar  mengajar  yang  efektif. 

Oleh karena itu tugas  pengawas sebagai supervisor 

adalah mempelajari secara objektif.  Oleh karna itu 

tugas pengawas sebagai supervisor akan mampu 

memberikan bantuan  atau pelayanan  profesional 

yang  diperlukan  kepada  guru. 
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supervisor akan menjadi efektif apabila 

memahami masalah-masalah belajar mengajar yang 

dihadapi guru-guru, baik secara perorangan maupun 

kelompok. Secara lebih jauh seorang pengawas yang 

bertindak sebagai supervisor akan memberi 

kesempatan  kepada guru-guru untuk 

mengembangkan  kreativitas  mereka  akan  

mendorong mereka untuk menerapkan gagasan-

gagasan yang baik bagi perbaikan kemampuan 

mengajarnya. Hal ini berarti pengawas sebagai  

supervisor yang baik dituntut untuk selalu dekat 

dengan  guru dan menempatkan dirinya sebagai 

bagian  dari sistem  pengajaran.  Hasil penelitian 

Burch dan Daley (1990) dalam Djam’an Satori (1989 : 

83) menyebutkan  beberapa  tugas  yang  harus  dilaku 

kan oleh supervisor  agar mampu membangun 

kemampuan mengajar guru dan  pengembangan  

program  pengajaran  adalah:  

(1) Informasi dan diseminasi, seorang supervisor 

hendaknya selalu mengikuti perkembangan masalah-

masalah dan gagasan-gagasan pendidikan dan 

pengajaran  mutakhir. Sehingga dituntut untuk 

banyak membaca dan menakhiri pertemuan-

pertemuan profesional, dimana ia harus memiliki 

kesempatan untuk saling tukar informasi tentang 

masalah-masalah pendidikan dan pengajaran yang 

relevan, atau gagasan-gagasan baru mengenai teori 

dan peraktek pengajaran. Dalam kapasitasnya sebagai 
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supervisor pengajaran, supervisor hendaknya mudah 

diminati  bantuannya   oleh  guru  yang  memerlukan. 

(2) Alokasi sumber-sumber profesional, pengawas 

yang bertindak sebagai supervisor harus  

mengusahakan agar sumber-sumber profesional, baik 

sumber material seperti buku-buku dan alat-alat 

pelajaran maupun nara sumber lainnya (manusia), 

sehingga  mudah  diperoleh  guru. 

(3) Latihan dan pengembangan, kegiatan ini 

meliputi  membantu  guru dalam usahanya  

menguasai kecakapan-kecakapan baru, menyusun 

pedoman-pedoman praktis bagi guru dan 

mengembangkan alat atau bahan-bahan pengajaran 

yang  diperlukan, merencanakan pertemuan-

pertemuan  atau  penataran  sesuai dengan 

kebuttuhan  guru (peningkatan kemampuan 

mengajar), menilai  buku  pelajaran, atau  bahan-

bahan  dan  alat-alat  pelajaran. 

(4) Observasi dan evaluasi, untuk melihat 

kemampuan mengajar guru yang sebenarnya, dengan 

observasi dan evaluasi akan tampak secara nyata, 

karna kegiatan observasi dan evaluasi dilakukan 

melalui kunjungan dan observasi kelas/lapangan, 

menilai proses belajar mengajar dalam upaya 

perbaikan. Begitu pula membuat laporang tentang 

kompetensi profesional guru-guru sebagaimana 

ditunut  oleh  sistem  organisasi  pendidikan. 
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(5) Motivasi, mativasi merupakan kegiatan yang 

dilakukan  pengawas  dalam  rangka  mendorong  

guru-guru untuk memperaktekan gagasan-gagasan 

baru  yang  dianggap  baik  bagi penyempurnaan 

proses belajar mengajar. Berkenaan bagi seseorang 

atau kelompok untuk mewujudkan perubahan yang  

dikehendaki, merangsan lahirnya ide-ide baru, dan 

menyediakan insentif atau rancangan yang 

memungkinkan usaha-usaha perubahan dan 

pembaharuan dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. 

Lovell dan phelps (1977) beranggapan 

bahwauntuk melakukan tugasnya dengan baik, 

seorang  supervisor harus mengetahui hal-hal apa 

yang dibutuhkan guru-guru dalam 

mengimplementasikan kurikulum. Oleh karna itu 

kebutuhan profesional yang dirasakan guru-guru 

merupakan dasar untuk memberikan pelayanan 

supervisi. Untuk  maksud  tersebut seorang  

supervisor harus selalu mempelajari persoalan-

persoalan yang dihadapi oleh guru-guru dalam 

mengimplementasikan kurikulum tersebut, beberapa 

langkah yang perlu diperhatikan adalah: a) 

Menjabarkan  kurikulum  kedalam program semester. 

b) Menyusun perencanaan mengajar atau 

satuanpelajaran. c) Memahami bahan yang akan 

diajarkan  dan  mencari  sumber-sumber  yang 

relevan. d) Memilih dan  menggunakan  metode-metode 

mengajar  yang  tepat. e) Mendapatkan, membuat dan 
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menggunakan alat-alat pelajaran dan peraga. f) 

Melaksanakan evaluasi hasil belajar (formatif dan 

sumatif), baik pekerjaan perorangan maupun 

kelompok.  g) Mengatur waktu dan menggunakannya 

secara  efesien  untuk menyelesaikan  program-

program belajar  murid. h) Mengembangkan berbagai 

teknik  dalam rangka cara belajar siswa aktif. i) 

Memberikan pelajaran dengan memperhatikan 

perbedaan individual di antara para siswa. j) 

Memberikan umpan balik kepada siswa mengenai 

pekerjaan mereka. k) Mengatur pengajaran 

kelas/lapangan agar mempunyai makna bagi 

penyelenggaraan  prosesbelajar  mengajar. 

l) Menghubungkan pelajaran dengan lingkungan  

sekitar, dan  lain  sebagainya. 

Alfonso (1981) mencoba menganalisis peranan-

peranan yang hendaknya dilakukan oleh supervisor 

pengajaran, dimana menyarankan empat peranan 

penting  yang dilakukan oleh seorang pengawas 

sebagai  supervisor, yaitu (1) mengidentifikasi  

masalah-masalah pengajaran, (2) bertindak sebagai 

seorang nara sumber, (3) memiliki kecakapan dalam 

melakukan  komunikasi antar pribadi,dan (4) 

bertindak  sebagai seorang “agent  of  change” dalam  

sistem  sekolah.  

Untuk melaksanakan peranan yang pertama, 

yaitu mengidentifikasi masalah-masalah belajar 

mengajar, oleh karena itu supervisor dituntut untuk 
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berbuat sebagai peneliti yang dapat mengumpulkan 

data yang diperlukan mengenai proses belajar 

mengajar, menganalisisnya, dan selanjutnya menarik 

kesimpulan. Peranan tersebut dapat dilakukan 

misalnya  dengan  melakukan observasi 

kelas/lapangan yang direncanakan, menjadi 

pendengar yang baik untuk perbagai masalah yang 

disampaikan oleh  guru-guru kepadanya, dan 

berusaha untuk selalu mengikuti  permasalahan dan 

gagasan mutahir dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran, khususnya mengenai proses pelajar 

mengajar  di sekolah. 

Sebagai seorang  nara sumber (resource person ), 

supervisor hendaknya bertindak sebagai konsultan 

dimana guru-guru akan memerlukannya sebagai 

fasilitator, penoloong, dapat memahami kebutuhan 

guru dan memberikan petunjuk atau  nasehat  cara-

cara  mengatasi  atau  memenuhinya. 

Dalam rangka yang lebih khusus, pengawas 

sebagai  supervisor  hendaknya melakukan 

komunikasi antar pribadi dengan guru-guru merasa 

bebas untuk menyatakan atau unutuk 

mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapinya, 

sehingga menuntut bantuan pengawas sebagai 

supervisor. Oleh karena itu pengawas hendaknya 

memperlakukan  guru sebagai rekan sejawat 

(collegues) dari  pada  sebagai bawahan  (subordinates). 

Sebagai supervisor, pengawas hendaknya bertindak 

pula sebagai “agent  of  change”, yang  bertugas  
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memotivasi  dan  mendorong  guru-guru  agar tumbuh 

kesadaran akan peran-perannya disekolah, terutama 

agar lebih inovatif dalam  mengembangkan  model, 

strategi  dan  teknik-teknik  mengajar.  

Pelaksanaan fungsi pengawasan pendidikan 

dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia 

(SDM) masyarakat Yahukimo yang pada akhirnya 

bermuara pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Pemerintah dan masyarakat 

memposisikan pembangunan SDM ini sebagai salah 

satu  agenda pembangunan Yahukimo yang 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Kabupaten Yahukimo  (Paraturan 

Bupati  Nomor  74   Tahun 2005), antara  lain:  

(1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan 

sosial budaya; (2) Membangun sumber daya 

manusia yang berkualitas; (3) Menyelenggarakan 

pemerintahan yang baik dan bersih; (4) Membangun 

ekonomi yang tangguh dan berkeadilan; (5) Me-
ngembangkan infrastruktur yang mendorong perce-

patan pembangunan (6) Mempercepat penurunan 

tingkat kemiskinan; (7) Memberdayakan masyara-

kat sebagai basis pembangunan; Khusus untuk 

agenda Membangun Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas, program-program prioritas dalam 
pengembangan SDM ini untuk lima tahun kedepan 

dititikberatkan pada: (a) Pemerataan dan pening-

katan kualitas pendidikan (b) Pemerataan dan 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (c) Pe-

ningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan 
keluarga (d) Peningkatan kualitas pemuda dan  

pembangunan olah raga (e) Peningkatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, riset dan pengem-

bangan. 
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Dari Lima prioritas program pembangunan 

Yahukimo tahun 2005 terlihat jelas komitmen dan 

perhatian pemerintah terhadap pendidikan sangat 

tinggi. Konsekuensi ditetapkannya pembangunan 

sektor pendidikan sebagai prioritas utama, maka 

Pemerintah bersama DPRD Yahukimo menaikkan 

anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD 

Kabupaten sebesar 13,10% pada tahun 2005. Selama 

tahun 2005 sampai tahun 2009 tidak ada perubahan, 

sedangkan pada tahun 2010 sampai 2011 anggaran 

pendidikan hanya 3,10% dari total APBD Kabupaten.  

Komitmen dan keseriusan Pemerintah Daerah 

dalam meningkatkan pembangunan sektor pendidikan 

harus dapat dijadikan momentum untuk mengem-

balikan prestasi Yahukimo di bidang pendidikan yang 

pernah terukir dalam sejarah pendidikan di Papua.  

Eksistensi pembangunan pendidikan sebagaimana di-

amanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kabupaten Yahukimo periode 2005-2012, 

harus disikapi secara serius, mulai dari proses  peren-

canaan,  pelaksanaan  program  dan  pengawasan.   

Untuk mempermudah proses generalisasi hasil 

penelitian, analisis terhadap temuan penelitian, akan 

disajikan berdasarkan acuan yang telah dibuat dalam 

tujuan penelitian. 

 

 



 
 

 

125 
 
 

 

4.3.1 Gambaran Umum Pendidikan di Yahukimo 

Penyelenggaraan pendidikan di Yahukimo tidak 

terlepas dari konteks pendidikan nasional, dimana  

pada hakikatnya fungsi pendidikan nasional itu ada-

lah: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, 

(3) pengembangan potensi diri. Terkait dengan fungsi 

pendidikan ini, maka penyelenggaraan pendidikan di 

Yahukimo diharapkan dapat memperkuat keutuhan 

Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI), memberi kesempatan bagi setiap warga negara 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan  me-

mungkinkan setiap warga negara untuk  mengem-

bangkan potensi yang dimiliki secara optimal. 

Tidak jauh berbeda dengan kabupaten  lainnya, 

dalam mengiplementasikan fungsi pendidikan nasional 

tersebut, maka prioritas penyelenggaraan pendidikan 

di Yahukimo yang dituangkan dalam Rencana  

Stategis  Pembangunan  tahun  2005, antara lain: 

(1)  mengupayakan perluasan dan pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan yangbermutu 
bagi seluruh masyarakat Yahukimo, (2) mening-

katkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing 

di tingkat nasional, regional, dan internasional, 

dan (3) Meningkatkan  manajemen  dan  akunta-

bilitas penyelenggaraan pendidikan. Guna meng-
ungkapkan potensi, hambatan dan permasalahan 

dalam penyelenggaraan pendidikan di Yahukimo, 

berikut dipaparkan secara umum kondisi pendi-

dikan Yahukimo pada tahun pelajaran  2005/2. 
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a   Pendidikan Formal 

Sekolah di bawah koordinasi dan pembinaan 

Dinas Pendidikan merupakan lembaga pendidikan 

formal yang dominan di Yahukimo, baik jumlah 

sekolah, siswa dan tenaga kependidikannya. Dengan 

jumlah yang besar ini, maka sekolah memberikan 

kontribusi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka 

Partisipasi Murni (APM) terbesar pada setiap satuan 

dan jenjang pendidikan di Yahukimo. Lembaga pen-

didikan Sekolah menengah pertama (SMP) merupakan 

jumlah terbanyak, kemudian dilanjutkan dengan 

Sekolah Menengah Atas (SMA), dan terakhir Sekolah 

Menengah Kejuruan SMK), yang sebagian besar SMP 

terdapat di Distrik. 

Pendidikan menengah pada tahun 2005 terdiri 

dari empat sekolah menengah pertama yaitu; SMP 

Negeri Welarek, SMP Negeri Kurima, SMP Negeri Dekai 

dan tiga SMA masing-masing SMA Negeri Kurima, SMA  

Negeri Anggruk, SMA Negeri Dekai. Kemudian pada 

tahun 2006 pemerintah dibuka beberapa sekolah 

menengah masing-masing SMP Negeri Pasema, SMP 

Negeri Silimo, SMP Negeri Ninia, dan dua SMA masing-

masing SMA Negeri Aggruk, SMA Negeri Ninia. Pada 

tahun 2007 pemerintah membuka SMK, untuk mem-

berikan kesempatan kepada lulusan SMP yang ber-

minat melanjutkan sekolah kejuruan SMK. Sehingga 

jumlah sekolah menengah di Kabupaten Yahukimo 
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Lebih besar dibandingkan dengan kabupaten induk 

Jayawijaya. 

Tabel 4.28 

Distribusi Berdasarkan Jenjang Pendidikan di 
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Yahukimo 2012 

SEKOLAH 

 

NEGERI SWASTA 

JUMLAH JUMLAH 

SMP Negeri 20 - 

SMA Negeri 4 - 

SMK  Negeri 1 - 

Jumlah 25 - 

  Sumber: Data  Primer yang Diolah, 2012 

Kondisi geografis dan kepadatan penduduk yang 

tidak merata mempengaruhi keseimbangan jumlah 

sekolah pada setiap distrik dan kota, khususnya 

perbedaan antara jumlah jenjang Pendidikan Mene-

ngah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya urbanisasi 

lulusan SMP dan SMA ke distrik setiap tahun di 

Yahukimo. Komposisi jumlah sekolah untuk seluruh 

jenis, satuan dan jenjang pendidikan pada setiap 

distrik/kota sangat bervariatif, baik antara jumlah 

Sekolah Menengah Pertama SMP dengan Sekolah 

Menengah Atas SMA dan SMK. Dilihat komposisi 

jumlah sekolah yang kurang mendekati kondisi ideal 

adalah antara SMP dan SMA dengan Sekolah Kejuruan 

SMK. Pada umumnya SMK terdapat di daerah kota, 

seperti Kota Dekai, dengan jumlah SMK Satu Jurusan 
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Pertanian dan komposisi jumlah SMP/SMA dengan 

SMKnya. 

Perbandingan jumlah SMA dengan SMK masih 

belum seimbang, dimana jumlah SMA relatif lebih 

banyak, oleh kerena itu ke depan perlu ditelusuri 

perkembangan SMK antara lain bagaimana kita 

mampu menjaring animo siswa kelas III SMP atau 

yang berminat dan berbakat untuk meneruskan 

pendidikannya  ke SMK, dengan demikian pemerintah 

dapat merancang pengembangan SMK sesuai dengan 

kebutuhan calon siswa di samping mengembangkan 

SMK yang relevan dengan potensi ekonomi daerah 

guna kemudahan pengelolaan kurikulum SMK, 

pelaksanaan sistem ganda, serta kemungkinan penye-

rapan lulusan dalam lapangan pekerjaan di Distrik 

masing-masing. Pada tahun 2005/2011, kelompok 

SMK Pertanian  masih sangat dominan. 

 

Tabel 4.29 
Distribusi  SMKN Menurut Kelompok 

 Keahlian Tahun Pelajaran 2012  

KELOMPOK KEAHLIAN YANG BERKEMBANG 
JUMLAH 

(SEKOLAH) 

Pertanian 1 

Jumlah 1 

Sumber: Data  Primer  yang Diolah, 2012 

Adanya kewenangan desentralisasi pendidikan 

yang dititikberatkan pada daerah distrik dan kota, 

seha-rusnya dapat dimanfaatkan oleh daerah 
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kabupaten dan kota untuk melakukan kajian/studi 

kelayakan pembukaan dan pengembangan SMK sesuai 

dengan kebutuhan potensi/sektor dominan 

pengembangan ekonomi daerah, dengan demikian 

diharapkan lulusan SMK dapat menjawab kebutuhan 

tenaga kerja sebagai konsekuensi pengembangan 

potensi atau sektor dominan distrik masing-masing.  

b. Pendidikan Non Formal 

Pendidikan non formal yang dulunya kita kenal 

dengan pendidikan luar sekolah, pada hakikatnya 

diselengggarakan  untuk  memberikan  kesempatan  

belajar bagi penduduk usia sekolah di masyarakat 

Yahukimo. Hal ini terutama bagi yang tidak memiliki 

kesempatan belajar pada pendidikan formal, yang 

kemungkinan disebabkan terbatasnya biaya pendidik-

an dan tidak tersedianya waktu untuk belajar reguler  

kerena harus bekerja atau berusaha. Pola belajar 

pendidikan non formal dirancang fleksibel dimana 

peserta didik dapat menyesuaikan waktu bekerja 

dengan waktu belajar, baik secara perorangan maupun 

kelompok. Oleh kerena orientasi pendidikan non 

formal ini lebih kepada prinsip belajar sambil bekerja, 

maka sebagian besar muatan kurikulumnya dikem-

bangkan dan diarahkan guna membekali peserta didik 

(warga belajar) dengan berbagai keterampilan sebelum 

mereka terjun ke lapangan pekerjaan. 
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1. Program Paket B dan Paket C (Program Kese-

taraan) 

Program Paket, B dan C yang biasa disebut  

program kesetaraan, adalah jenis pola belajar pendi-

dikan  non formal yang kualifikasi tamatannya setara 

dengan tamatan  SMP, SMA dan SMK. Kendatipun 

jumlah peserta didik program kesetaraan relatif lebih 

kecil dibandingkan dengan jumlah siswa pendidikan 

formal, namun bagi mereka yang memiliki kemauan 

besar untuk melanjutkan pendidikan tetapi terbatas 

dan ketersedian waktu dan biaya pendidikan, pola 

belajar ini mampu memberikan kesempatan kepada 

mereka untuk belajar secara kelompok dengan waktu 

belajar dapat disesuaikan  dengan  kegiatan  lainnya. 

Sekalipun penyelenggaraan program kesetaraan 

melalui pendidikan non formal dengan biaya murah 

serta waktu pembelajaran dapat disesuaikan dengan 

kondisi anak, namun jumlah peserta didik relatif 

sangat kecil dibandingkan jumlah siswa pendidikan 

formal. Kondisi ini merupakan salah satu indikasi, 

bahwa masyarakat Yahukimo lebih meminati pendi-

dikan formal karena  biaya pendidikan ditanggung 

oleh pemerintah daerah. Untuk  mengetahui  jumlah 

peserta didik  program  kesetaraan  tahun 2012  per 

Distrik dan Kota di  Yahukimo, dapat dilihat pada 

Tabel 4.30. 
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Tabel 4.30 

Distrubusi Peserta Didik Program Kesetaraan 
Berdasarkan Kota dan Distrik Tahun 2010/2011 

KOTA DANDISTRIK 
JENIS PROGRAM 

PEKET B(ORG) PAKET C(ORG ) 

KOTA: 

Dekai 4 orang 6  orang 

DISTRIK: 

Ninia 3 orang    4 orang 

Anggruk 7 orang 3 orang 

Kurima 5  orang 8 orang 

Nipsan 2 orang 1 orang 

Pasema 6 orang 9 orang 

Silomo 11orang 7 orang 

Holuwon 5 orang 2 orang 

Soba 4 orang 2 orang 

Suru- suru 5 orang 1 orang 

Mugi 5 orang 3 orang 

Korupun 8 orang 3 orang 

Jumlah 65 orang 46 orang  

  Sumber: Data  Primer  yang Diolah, 2012  

 

 

2. Siswa 

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah siswa 

persekolahan Yahukimo pada tahun Pelajaran 2005/ 

2010 meningkat, namun demikian pada tahun ini 

masih dihadapkan dengan persoalan masih tingginya 

angka mengulang karena tinggal kelas pada setiap 

satuan dan jenjang pendidikan. Tingginya angka 

mengulang ini seharusnya menjadi perhatian Dinas 

Pendidikan (pengawas) untuk melakukan perbaikan 

sistem belajar dan mengajar disekotah, dan dituntut 
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kerjasama yang baik antara guru dan orang tua guna 

mengawasi dan membimbing anak untuk dapat  me-

manfaatkan  waktunya  belajar  lebih  banyak. 

Hal yang sama juga terjadi terhadap siswa putus 

sekolah tahun (2005/2012), yang mempengaruhi 

keberhasilan pemerataan pendidikan di Yahukimo. 

Untuk itu diperlukan penanganan nyata dalam 

mengatasi berbagai masalahnya, khususnya dalam 

memberikan perhatian terhadap siswa yang terancam 

putus sekolah karena keterbatasan tenaga pengajar. 

Hal ini kebanyakan terjadi pendidikan menengah di 

tingkat distrik. Tabel berikut dapat kita lihat persen-

tase angka mengulang dan putus sekolah tahun 

pelajaran  2005/2011 di Yahukimo. 

 

Tabel 4.31 
Angka Mengulang dan Tinggal Kelas  

Sekolah Menengah Yahukimo 
Tahun Pelajaran 2012 

Sumber: Data  Primer  yang Diolah, 2012 

Pada tabel di atas, jumlah siswa mengulang dan 

putus sekotah berdasarkan kenyataan terbanyak 

   
SEKOLAH 

MENENGAH 

MENGULANG KELAS PUTUS 
SEKOLAH 

LAKI- 
LAKI 

PEREM- 
PUAN 

JUMLAH LAKI- 
LAKI 

PEREM- 
PUAN 

JUMLAH 

SMP 110 72 182 95 52 147 

SMA 64 8 72 11 6 17 

SMK 89 26 115 79 34 113 

Jumlah 263 106 368 181     92 277 
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terjadi pada siswa laki-laki dibandingkan siswa perem-

puan. Ke depan perlu kajian dan perhatian kita 

bersama, mengapa jumlah siswa laki-laki yang tinggal 

kelas dan putus sekolah di Yahukimo lebih besar dari 

siswa perempuan? Dengan digulirkannya kebijakan 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah 

Menengah Pertama SMP dan Bantuan Khusus Murid 

(BKM) pada tahun pelajaran 2011/2012 kita berharap 

jumlah siswa yang putus sekolah karena masalah 

keterbatasan tenaga pengajar dapat ditekan, diban-

dingkan tahun  pelajaran 2008/2009. 

3. Guru 

 Ada dua permasalahan mendasar menyangkut 

guru pendidikan formal di Yahukimo. Pertama, 

masalah kebutuhan, khususnya menyangkut jumlah 

dan pemerataan guru; kedua, masalah profesionalitas 

guru dilihat dari tingkat pendidikan. Pada bagian 

berikut penulis akan mengemukakan masalah kebu-

tuhan guru, sedangkan  masalah  profesionalitas guru  

menurut tingkat pendidikannya akan dibahas pada  

bab berikutnya.  

Kebutuhan guru sekolah menengah dengan 

menggunakan rumus 6+1+1+1, artinya pada satu 

SMP, SMA dan SMK harus terdapat 12 guru bidang 

studi (apabila kelasnya ada 12); 1 guru agama; 1 guru 

penjaskes; dan 1 kepala sekolah. Maka Yahukimo 

masih kekurangan guru bidang studi sebanyak 22 
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orang;  guru  mata  pelajaran  agama  sebanyak 11 

orang;  dan  guru mata  pelajaran  Penjaskes 11 orang. 

Untuk wilayah distrik (kecuali distrik-distrik yang di 

gunung) mengalami kekurangan guru, sedangkan 

untuk daerah kota kekurangan guru bidang studi 

justru terdapat pada kota Dekai. Untuk guru mata 

pelajaran olah raga seluruh wilayah distrik dan kota 

kekurangan, sedangkan guru mata pelajaran agama  

pada umumnya berlebih. Tabel berikut memperlihat-

kan kekurangan guru bidang studi, SMP, SMA dan 

SMK, di Yahukimo.  

Tabel 4.32 
Kekurangan Guru SMP, SMA dan SMK Yahukimo 

 Tahun Pelajaran 2005/2012 

NO 
KOTA 

DAN DISTRIK 

KEKURANGAN GURU  

GURU 
BIDABGSTUDI 

GURU 
AGAMA 

GURU 
PENJASKES 

1 SMP Terbuka Kurima 1 1 0 

2 SMA Negeri Anggruk 7 2 0 

3 SMP Negeri Anggruk 7 5 0 

4 SMP Negeri Ninia 6 5 0 

5 SMA Negeri Ninia 6 0 0 

6 SMP Negeri  pasema 14 5 0 

7 SMP Negeri  Nalca 3 6 0 

8 SMP Negeri  Nipsan  2 3 0 

9 SMP Negeri  Sela 2 6 1 

10 SMP Negeri  Lolat 2 1 0 

11 SMP Negeri  Langda 1 2 0 

12 SMP Negeri  Holuwon 1 2 0 

13 SMP Negeri  Silimo 4 3 0 

14 SMP Negeri  Seradala 2 2 0 

15 SMP Negeri  Soba 2 1 0 

16 SMPNegeri  Suru-suru 4 4 0 

17 SMP Negeri  Proggoli 2 0 0 

18 SMP Negeri  Mugi 1 2 0 

19 SMP Negeri  Ubahak 1 0 0 

20 SMP Negeri  Korupun  1 0 0 

 Jumlah     

Sumber:Data  Primer  yang Diolah, 2012 
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Dasar penghitungan kekurangan guru mene-

ngah yang dijelaskan pada bab sebelumnya dilakukan 

secara kumulatif, artinya dengan membandingkan 

jumlah sekolah, dan guru yang ada per-distrik/kota. 

Namun demikian apabila dilihat dan jumlah guru per- 

sekolah (menengah), ditemukan ada beberapa sekolah 

di kota terdapat jumlah guru satu sekolah berlebih 

yang terdapat di SMA Negeri 1 Dekai, SMP Negeri 1 

Dekai SMK Negeri 1 Dekai, SMA Negeri 2 Kurima, dan 

SMP Negeri 2 Kurima. Sekolah lainnya di tingkat 

distrik justru kekurangan guru, oleh kerena itu bagi 

sekolah di tingkat distrik yang kekurangan guru se 

baiknya dilakukan pemerataan guru antar SMP, SMA 

dan SMK yang ada dalam satu sekolah yang berlebih 

ke yang kurang, dengan demikian pengawas  dapat 

menghitung secara riil kekurangan guru masing-

masing  sekolah. 

Untuk pendidikan menengah, dilihat dari jumlah 

guru dengan kewajiban guru harus mengajar 18 jam/ 

minggu, sebetulnya mencukupi, namun jumlah guru 

dilihat per mata pelajaran sangat bermasalah. Artinya 

ada guru mata pelajaran tertentu mengajar kurang 18 

jam/minggu, di lain pihak guru mata pelajaran  

lainnya  mengajar 18 sampai 30  jam/minggu. 

Tabel berikut memperlihatkan gambaran umum 

rata-rata jam mengajar guru SMP, SMA dan SMK di 

Yahukimo Tahun Pelajaran 2012. 
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Tebel 4.33 
Rata-rata Jam Mengajar Guru SMP, SMA dan  

SMK Yahukimo Tahun Pelajaran 2012 

SEKOLAH 

JUMLAH JAM  

BERDASARKAN  

KURIKULUM  x  

JUMLAH KELAS 

JUMLAHGURU  

YANG ADA 
SELURUHMATA 

PELAJARAN 

RATA-RATA 
GURUMENGAJAR/

MINGGU,KOL(2) 
DIBAGIKOLOM    

(3) 

JAM WAJIB  

MENURUT  

SPM 

(1) (2) (3) (4) (5) 

SMP 222.955Jam 15.226 orang 15 jam/minggu 18 Jam /mg 

SMA 103.243 Jam  9.522  orang 11 jam/minggu 18  Jam/mg 

SMK 73.186 Jam 5.981 orang 12Jam/minggu 18 Jam/mg 

JUMLAH 399.384 Jam 30.729 orang 13 jam/minggu 18  Jam/mg 

Sumber: Data  Primer  yang Diolah, 2012  

Dari data di atas, kenyataan rata-rata guru 

pendidikan menegah di Yahukimo hanya mengajar 13 

jam minggu, angka ini belum mencapai kondisi ideal 

jam wajib berdasarkan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM), dimana jumlah jam wajib mengajar guru PNS 

harus 18 jam/minggu. Dengan rata-rata 14 jam per 

minggu memberikan indikasi kepada kita bahwa, 

ditinjau dari jumlah guru pendidikan menengah di 

Yahukimo sebetulnya dalam keadaan berlebih. Oleh 

kerena pembinaan dan pengawasan guru merupakan 

kewenangan Pemda Kabupaten dan Kota, atau dalam 

hal ini Dinas Pendidikan maka dalam pengangkatan 

guru pendidikan menengah seharusnya 

memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut: 

1. Menghitung dengan tepat dan benar jumlah jam 

wajib setiap guru PNS (dapat dengan standar 18 

atau 24 jam/minggu), terhadap guru yang mengajar 
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kurang 18 jam/minggu, harus ada keberanian 

Dinas Pendidikan melalui Pemda Kabupaten untuk 

melakukan mutasi guru ke sekolah yang  keku-

rangan  tenaga  pengajar; 

2. Melakukan sertifikasi guru yang kekurangan meng-

ajar 18 jam/minggu ke mata pelajaran yang keku-

rangan guru, agar mereka dapat memenuhi  kewa-

jiban  mengajar 18 jam/minggu; 

3. Apabila langkah a, dan b sudah dilakukan, maka 

baru dapat dihitung secara riil kebutuhan guru 

pendidikan menegah di ibu kota Kabupaten dan di 

tingkat Distrik.  

Menyangkut masalah tingkat pendidikan guru di 

Yahukimo, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah 

Daerah Kabupaten, Kota maupun Provinsi, sebab 

bagaimana pun juga kita berbicara mutu pendidikan. 

Kalau mutu guru yang dilihat dan tingkat pendi-

dikannya tidak mendapat tempat, maka program 

peningkatan mutu pendidikan akan menemui kendala 

cukup mendasar. Banyak cara sebetulnya untuk 

meningkatkan pendidikan guru dengan biaya murah, 

dan tidak meninggalkan tugas pokoknya, antara lain 

program penyetaraan jarak jauh, sedangkan untuk 

guru yang berprestasi dengan jumlah terbatas dapat 

dilakukan melalui penyetaraan dengan perkuliahan 

tatap muka langsung (reguler). Namun upaya ini 

sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah kabu-
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paten, kota maupun provinsi untuk mengalokasikan 

anggaran dalam APBD masing-masing.  

Mengacu pada ketentuan Paraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional 

Pendidikan, yang mengisyaratkan pendidikan guru 

minimal Diploma IV atau Strata Satu (S1), pada tabel 

berikut dapat dilihat tingkat pendidikan guru mene-

ngah di Yahukimo pada tahun pelajaran 2012. 

 
Tabel 4.34 

Tingkat Pendidikan Guru SMP, SMA dan SMK  
di Yahukimo Tahun 2012 

JENJANG  
PENDIDIKAN  

JUMLAH GURU 
 (ORG) 

DIBAWAH S1 S1 KEATAS 

JUMLAH ( % ) JUMLAH 10,80 

SMP 15.226 7.604 49,94 7,622 50,06 

SMA 9.522   1,514 15,90 8.008 48,10  

SMK 5.981 1,102 18,43 4,879 81,57 

Jumlah 64.665 40,494 62.62  24,171 37,38 

Sumber: Data  Primer  yang Diolah, 2012 

Dari Tabel 4.34 di atas trlihat bahwa, tingkat 

pendidikan guru (ijazah yang dimiliki), untuk Sekolah 

Menengah Atas sudah cukup baik, dimana lebih dari 

100% guru SMA dan SMK dengan ijazah setara S1 

keatas, dilain pihak untuk guru SMP masih memer-

lukan perhatian Dinas Pendidikan kedepan. Sedang-

kan untuk guru SMP ditemukan masih terdapat 90% 

guru  dengan  tingkat  pendidikan  di  bawah S1. 
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4.3.2 Hasil Ujian Nasional (UN) 

Dari tiga tahun terakhir penyelenggaraan Ujian 

Nasional (UN) SMP/dan SMA/SMK, peringkat lulus I 

(Pertama) Yahukimo secara nasional tidak mengalami  

kenaikan, hal ini dimungkinkan dengan semakin 

diperbaikinya sistem PBM di sekolah termasuk pem-

berian jam tambahan pada sore hari maupun  kegiat-

an remedial lainnya. Sekalipun hasil Ujian Nasional ini 

bukan satu-satunya indikator kualitas pendidikan, 

namun dengan kisi-kisi soal serta sistem pemeriksaan 

dilakukan secara nasional, maka hasil UN seringkali 

dijadikan tolok ukur kualitas pendidikan suatu  

daerah. 

Tabel 4.35 
Peringkat Lulus Pertama Ujian Nasional (UN)  

SMP/SMA/SMK 

JENJANG 
PENDIDIKAN 

TAHUN  PELAJARAN 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

SMP Peringkat 27 Peringkat 17 Peringkat 16 

SMA / SMK Peringkat 28 Peringkat 17 Peringkat 16 

 Sumber: Data  Primer  yang  Diolah, 2012 

Berbagai upaya terus dilakukan guna mening-

katkan jumlah lulus pertama dan pelaksanaan Ujian 

Nasional di Yahukimo, pada tahun 2008-20011 mela-

lui dana APBD kabupaten. Beberapa program kegiat-

an, di antaranya adalah pemberian dana insentif bagi 

guru Sekolah Menengah yang melaksanakan kegiatan 

jam tambahan atau remedial, pembangunan RKB 
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guna memperkecil jumlah sekolah dengan sistem 2 

shif, kegiatan Diklat, serta peningkatan profesionalis-

me guru dan tenaga kependidikan.  

Tabel 4.36 
Persentase Lulus Pertama SMP/SMA dan  

SMK  Negeri  Yahukimo  Tahun Pelajaran 
2008/2012  

SEKOLAH JURUSAN NEGERI 

SMP  
PESERTA LULUS I % 

47.430 38.756 81.71 

SMA: 

IPS 17.020 13.216 77.65 

IPA 0 0 0 

BAHASA 0 0 0 

SMK  7.28 6.13 8.90 

JUMLAH  71.73 58.10 168.26 

 Sumber: Data  Primer  yang  Diolah, 2012 

Dari data di atas terlihat, secara kumulatif 

persentase lulus UN untuk  Sekolah Menengah Atas  

Negeri  lebih  baik dibandingkan Sekolah Menengah 

Pertama, oleh karena itu menghadapi UN 2011/2012, 

maka pembinaan sekolah perlu mendapat  perhatian 

kita  semua, agar jumlah lulus UN Yahukimo lebih 

baik dari tahun sebelumnya. Menghadapi Ujian 

Nasional Tahun 2011/2012, kita berharap masing-

masing sekolah terus melakukan perbaikan proses 

belajar dan mengajar di sekolah, khususnya dalam 

upaya pemberian kesempatan kepada siswa pada 

konsep belajar tuntas. 

 

 


