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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan pendidikan 

menengah dalam rangka menuju optimalisasi kerja 

pengawas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

Gambaran umum pendidikan menegah di 

kabupaten yahukimo 25 sekolah yang terlihat pada 

table 4.28 dari jumlah sekolah tersebut sebagian besar 

/70% berkedudukan di  tingkat  distrik, sedangkan  

sebagian kecil/30% berada di ibu kota kabupaten. 

Yang terlihat pada table 4.11. Kondisi pendidikan 

menengah yang tidak merata mengakibatkan banyak 

sekolah menengah tidak berjalan atau dengan kata 

lain kurang tenaga pengajar. Hasil penelitian pada 

table 4.10 tentang distribusi guru menur distrik 

terlihat  jelas  bahwa  hampir semua sekolah mengah 

di tingkat distrik kabupaten yahukimo kurang tenaga 

pengajar (guru). Sampai saat ini belum ada kejelasan 

rincian bemberian tanggung jawab dari pengawas 

kepada kepala sekolah, dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. Kenyataan yang ada hasil dari 

penilaian kinerja tersebut belum secara konsekuen di 

jadikan bahan pertimbangan bagi pembinaan dan 
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pengembangan karier  serta jabatan guru dan kepala 

sekolah. 

Belum seluruh kompetensi pengawas yang 

dipersyaratkan dimiliki oleh pengawas sekolah, pada 

hal dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, 

pengawas sekolah harus memiliki standar kompetensi 

yang  sama. Sesuai  dengan  kepentingan  pembinaan 

di sekolah dan hasil penelitian pengawas sekolah 

dituntut memiliki berbagai kompetensi  sesuai  dengan 

jabatan yang diembannya. Pengawas sekolah seorang 

akademisi yang harus melengkapi dengan kemampuan 

manajerial dan akademik  sesuai dengan tugas dan 

fungsi sebagai supervaisor akademik dan manajerial  

disekolah. 

Pelaksanaan kepengawasan masilh lebih banyak 

berhubungan dengan kegiatan rutin administratif, 

seperti kegian awal tahun dengan penyampaian infor-

masi tentang peraturan pemerintah yang sehubungan 

dengan kurikulum, pemantauan penerimaan siswa  

baru (PSB), pembinaan dan pemantauan Ulangan  

Umum, Ujian sekolah dan Ujian Nasional Belum ada 

keseimbangan pembinaan yang dilaksanakan oleh 

pengawas sekolah antara aspek manajerial dengan  

aspek akademik, dalam kompetensi manajerial yang 

belum dirasakan manfaatnya oleh kepala sekolah 

pembinaan dalam aspek perencanaan dan penyusun-

an program kerja sekolah, pengelolaan dan adminis-

trasi sekolah untuk menjadi manajer dan adminis-
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trator sekolah dan kinerja sekolah dalam rangka 

meningkatkan mutu dan penjaminan mutu  pendi-

dikan.  

Dirasakan pentingnya pemberdayaan pengawas 

sekolah untuk mendorong tumbuhnya rasa tanggung 

jawab dan percaya diri dari pengawas sekolah dalam 

melaksanakan pembinaan disekolah. Pembinaan yang 

dilakukan pengawas sekolah dengan kompetensi-

kompetensi yang dimilikinya akan menentukan ke-

berhasilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di 

sekolah. Pengawas sekolah bertanggungjawab terha-

dap kemajuan kualitas sekolah yang menjadi binaan-

nya, baik bidang akademiknya maupun non aka-

demiknya, pengawas sekolah menjadi Pembina dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar-

nya, serta meningkatkan mutu pengelolaan dan 

administrasi sekolah. 

Pembinaan oleh pengawas sekolah dalam rangka 

penjaminan mutu pendidikan belum melalui penta-

hapan yang dimulai dari tahap-tahap pembinaan yang  

dimulai: 

a. Dengan membangkitkan kesadaran dan kemam-

puan kepala sekolah terhadap prencanaan program 

pengelolaan  dan  administrasi  sekolah, 

b. Kemudian pembinaan terhadap pelaksanaan kegiat-

an pengelolaan sekolah melalui pemantauan pelak-
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sanaan pekerjaan kepala sekolah dan tenaga 

administrasi, 

c. Kemudian tahap selanjutnya evaluasi dan analisi 

pelaksanaan pekerjaan kepala sekolah dan tenaga 

administrasi sekolah melalui penilaian kinerja 

sekolah  dan  tenaga  administrasi  sekolah, 

d. Termasuk pembinaan terhadap guru tidak dimulai 

dengan upaya membangkitkan motivasi guru dalam 

penyusunan prencanaan pembelajaran, tahap ke-

dua pembinaan terhadap pelaksanaan pembelajar-

an, tahap ketiga pelaksanaan penilaian dan anali-

sisnya, serta pelaksanaan program perbaikan dan 

pengayaan, yang ditunjukkan dalam rangka men-

capai criteria ketuntasan minimal (KKM) dari  setiap  

mata  pelajaran. 

Pembinaan terhadap guru-guru dalam pelaksa-

naan  pendidikan  di sekolah, yang dilaksanakan oleh 

pengawas sekolah belum dimulai dari upaya  pembia-

saan  guru  agar  disiplin  dalam: 

1. Pembuatan prencanaan administrasi pembelajaran, 

2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pemba-

gian tugas dan jadwal pelajaran yang telah dite-

tapkan. 

3. Melaksanakan program penilaian, untuk mencapai 

criteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran, 
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4. Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar untuk 

mengetahui pencapai (KKM) 

5. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan  

pembelajaran, untuk mencapai (KKM) mata pela-

jaran di kelas, 

6. Pencapaian penjaminan mutu pendidikan di seko-

lah untuk tiap mata pelajaran ditentukan dengan 

tercapainya dan atau melebihi KKM yang telah 

ditentukan untuk tiap mata pelajaran 

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan penga-

was sekolah dengan komopetensi supervisi akademik 

belum secara rutin diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam: 

a. Menyusun silabus tiap mata pelajaran berlandasan 

standar isi, istandar kompetensi dan kompetensi 

dasar dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP, dan 

dievaluasi setiap berkesinambungan, 

b. Menyusun RPP tiap mata pelajaran, melalui 

bimbingan  terus  menerus, 

c. Membimbing guru untuk memilih dan mengguna-

kan strategi/metode/teknikpembelajara, 

d. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas dan diluar kelas, 
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e. Memimbing guru untuk mengelola/merawat, 

mengembangkan dan menggunakan media pembe-

lajaran dan sumber belajar, 

f. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi 

informasi dalam pembelajaran, 

Kompetensi supervisi manajerial oleh pengaws 

sekolah kegiatannya belum seluruhnya menyentuh 

kepada upaya meningkatkan kemampuan kepala 

sekolah dalam: 

1. Merumuskan dan menetapkan vis, misi, sekolah 

dan menjabarkan kedalam tujuan dan rencana 

strategis sekolah, yang implementasinya dilakukan 

dengan menentukan kebijakan dan sasaran mutu, 

melalui  program  kerja  tahunan sekolah; 

2. Melaksanakan fungsinya sebagai manajer, admi-

nistrator dalam kegiatan kurikulum dan pembela-

jaran, kegiatan kesiswaan, kegiatan pengelolaan 

sarana prasarana pendidikan, pengelolaan pembia-

yaan pendidikan, pendayagunaan tenaga pendidika 

dan kependidikan di sekolah berdasarkan manaje-

men peningkatan  mutu  pendidikan  di  sekolah; 

3. Memperbaiki kinerja sekolah dalam pengelolaan 

dan administrasi dalam pencapaian standar nasio-

nal  pendidikan; 

4. Merencanakan supervisi  akademik, melaksanakan 

supervisi akademik melalui kunjungan kelas, dan 
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menindaklanjuti hasil supervisi akademik dalam 

rangka  meningkatkan  profesionalisme  guru; 

5. Merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk 

menentukan kelebihan dan kekurangan dalam 

melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan 

standar nasional pendidikan, dalam penjaminan 

mutu pendidikan melalui program akreditasi 

sekolah. 

5.2  Saran-saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaku-

kan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan pendi-

dikan menengah, maka saran-saran sebagai bahan 

masukan dan perbaikan pelaksanaan fungsi penga-

wasan untuk masa yang akan datang pengawas dapat  

memperhatikan syarat-syarat  pengawasan  yang 

efektif  agar sistem pengawasan yang dilakukan Dinas 

Pendidikan Yahukimo dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan secara efektif. Secara umum saran 

penelitian adalah:  

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo diharap-

kan agar dapat memperhatikan rekurutmen penem-

patan pengawas sesuai dengan standar kompetensi 

pengawas sekolah sehingga pengawas sendiri me-

mahami fungsi tugasnya  sebagai  seorang  penga-

was; 
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2. Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo harus 

menyusun rencana program pemberdayaan penga-

was sekolah, yang berhubungan dengan: (a) Pem-

berian tanggung jawab untuk melaksanakan pembi-

naan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pem-

binaan untuk meningkatkat mutu proses pembela-

jaran dan hasil belajar siswa; (b) Pemberian wewe-

nang yang berhubungan dengan pembinaan dalam 

menetapkan tingkat kinerja kepala sekolah, guru 

dan tenaga kependidikan lainnya melalui penilaian 

kinerja; (c) Meningkatkan kemampuan/kompetensi 

pengawas sekolah, terutama kompetensi supervisi 

manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompe-

tensi penilaian pendidikan sebagai bekal dalam 

pembinaannya di sekolah; 

3. Pelaksanaan pengawasan pendidikan di sekolah 

harus didukung oleh komitmen pengawas sekolah, 

kepala sekolah dan guru-guru serta setiap individu 

yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidika di 

sekolah. Komitmen terhadap rencana yang sudah 

disusun, komitmen dalam pelaksanaan dengan 

disiplin tinggi, komitmen dalam mentaati aturan 

yang telah ditetapkan. Pengawas sekolah member 

bimbingan dan bantuan terhadap kepala sekolah 

dan guru-guru untuk mengatasi masalah dan 

mampu meningkatkan kinerja, bukan untuk men-

cari-cari kesalahan; 
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4.  Kepada Pengawas Pendidikan Menengah dapat 

memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan 

secara serius dalam pelaksanaan pengawasan yang 

sedang berjalan di tahun 2012 maupun tahun yang 

akan datang; 

5. Mendapatkan informasi dari pelaksanaan penga-

wasan para pengawas untuk dijadikan bahan 

masukan dalam menghadapi permasalahan teruta-

ma yang menyangkut pelaksanaan pengawasan 

yang dilakukan pengawas  ditingkat  distrik; 

6. Kepada kepala-kepala sekolah pendidikan mene-

ngah di lingkungan kabupaten yahukimo agar 

dapat berperan aktif dalam mengawasi guru-guru 

yang mengalami kesulitan, terutama dalam persiap-

an penyusunan perangkap mengajar; 

7. Kepada peneliti lain agar dapat melakukan pene-

litian lanjutan yang berhubungan dengan pelaksa-

naan pengawasan pendidikan terutama pendidikan  

ditingkat distrik dan tenaga pengajar dilingkungan 

dinas pendidikan Kabupaten  Yahukimo. 

 

 

 


