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BAB II 
LANSADAN TEORI 

 

 
2.1 Penyusunan Program Pengawas 
 

2.1.1 Pengertian Penyusunan Program Pengawas        

 Menurut Sutarman (2011), Kegiatan pengawasan 

sekolah diawali dengan penyusunan program kerja 

yang dilandasi oleh hasil pengawasan pada tahun 

sebelumnya. Dengan berpedoman pada program 

kerja yang disusun, selanjutnya dilaksanakan 

kegiatan inti pengawasan meliputi penilaian, 

pembinaan, dan pemantauan pada setiap komponen 

sistem pendidikan di sekolah binaan. Pada tahap 

berikutnya dilakukan pengolahan dan analisis data 

hasil penilaian, pembinaan, dan pemantauan 

dilanjutkan dengan evaluasi hasil pengawasan dari 

masing-masing sekolah dan dari seluruh sekolah 

binaan.  Penyusunan program pengawas TK 

merupakan salah satu tugas pokok pengawas TK. 

Program tahunan pengawas ini sebagai acuan setiap 

pengawas untuk menyusun program semester dan 

berfungsi untuk mengefektifkan pembinaan dan 

penilaian terhadap teknis dan administrasi 

pendidikan di TK binaannya, dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam program 

pengawasan ini, pengawas TK berwenang 

menetapkan sendiri metode kerjanya dan derajat 

kualitas kinerja TK yang menjadi tanggung jawabnya 
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 Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

program kerja maka disusun aspek-aspek yang ingin 

di capai, antara lain aspek : kurikulum dan proses 

pembelajaran yang mencakup tentang pelaksanaan 

KTSP, penyusunan silabus, RPP dll.  admisistrasi 

dan manajemen yang mencakup tentang manajemen 

sekolah yang akuntabel serta dokumen-dokumen 

yang lengkap, dll. organisasi dan kelembagaan yaitu 

adanya bagan struktur dan pembagian tugas yang 

jelas. 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah 

terhimpun, disusun laporan hasil pengawasan yang 

menggambarkan tingkat keberhasilan tugas 

pengawas dalam meningkatkan kualitas proses dan 

hasil pendidikan di sekolah binaan. Sebagai tahap 

akhir dari satu siklus kegiatan pengawasan sekolah 

adalah menetapkan tindak lanjut untuk program 

pengawasan tahun berikutnya. Tindak lanjut 

pengawasan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi 

komprehensif terhadap seluruh kegiatan pengawasan 

dalam satu periode. Program pengawasan sekolah 

adalah rencana kegiatan pengawasan yang akan 

dilaksanakan oleh pengawas sekolah dalam kurun 

waktu (satu  periode) tertentu. 

 Prinsip Penyusunan Program kerja pengawasan 

TK adalah sebagai berikut :  (Depdiknas. 2008) 

 

1. Kegiatan pengawasan sekolah dikembangkan atas 

dasar hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. 
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Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan sekolah 

harus dilaksanakan secara berkesinambungan. 

Dalam hal ini diterapkan prinsip peningkatan 

mutu berkelanjutan (continous quality 

improvement). Walaupun terjadi pergantian 

pengawas, pengawas sekolah yang baru harus 

tetap memperhatikan apa yang telah 

dilaksanakan serta dicapai oleh pengawas 

sebelumnya. 

2. Kegiatan pengawasan sekolah mengacu pada 

kebijakan pendidikan, baik itu kebijakan 

pendidikan yang dikeluarkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional (Depdiknas) di tingkat pusat 

ataupun Dinas Pendidikan setempat 

(kabupaten/kota). 

3. Program kegiatan pengawasan memuat prioritas 

pembinaan dengan target pencapaiannya dalam 

jangka pendek (semester), jangka menengah (satu 

tahun), dan jangka panjang (tiga sampai tahun). 

Sasaran prioritas jangka pendek ditetapkan atas 

dasar persoalan/masalah yang dihadapi oleh 

setiap sekolah binaan. Keragaman persoalan yang 

dihadapai akan membedakan sasaran prioritas 

pengawasan pada setiap sekolah. 

4. Program kerja pengawasan selalu diawali dengan 

penilaian kondisi awal TK berkaitan dengan 

sumber daya pendidikan, program kerja TK , 

proses bimbingan/pembelajaran, dan hasil 

belajar/bimbingan siswa. Pada tahap selanjutnya 

dilakukan penilaian serta pembinaan 
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berdasarkan hasil penilaian. Kegiatan 

pengawasan dalam satu periode (satu tahun) 

diakhiri dengan evaluasi hasil pengawasan dan 

penyusunan laporan yang dapat digunakan 

sebagai landasan program pengawasan tahun 

berikutnya. 

5. Pelaksanaan program pengawasan bersifat 

fleksibel namun tidak keluar dari ketentuan 

tentang penilaian, pembinaan, dan pemantauan 

sekolah. Pengawas sekolah memiliki wewenang 

dalam menetapkan, metode kerja, langkah-

langkah, dan indikator keberhasilan program 

pengawasan dengan memperhatikan kondisi 

obyektif sekolah. 

 Pendapat Sutarman (2011) Berdasarkan jangka 

waktu atau periode kerja, program pengawasan 

sekolah terdiri atas: (a) Program Pengawasan 

Tahunan, dan (b) Program Pengawasan Semester. 

Program Pengawasan Tahunan disusun dengan 

cakupan kegiatan pengawasan pada semua sekolah 

di tingkat kabupaten/kota dalam kurun waktu satu 

tahun, Program Pengawasan Semester merupakan 

penjabaran Program Pengawasan Tahunan pada 

masing-masing sekolah binaan selama satu 

semester. Sedangkan Program Pengawasan Semester 

disusun oleh setiap pengawas sesuai kondisi obyektif 

sekolah binaannya masing-masing. 

 Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa untuk meningkatkan kompetensi kepala TK 

yang di harapkan diperlukan adanya penyusunan 
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program pengawas yang terarah, kontinu, terprogram 

dan memahami keadaan TK binaannya dengan 

menyusun Program kerja tahunan maupun program 

kerja semester. Dalam penelitian ini indikator yang 

ingin di teliti adalah penyusunan program kurikulum 

dan proses pembelajaran, administrasi dan 

manajemen, organisasi dan kelembagaan, pemilikan 

sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, 

peserta didik, peran serta masyarakat dan 

lingkungan budaya TK. 

 

2.2 Supervisi 

2.2.1 Pengertian Supervisi 

 Supervisi adalah usaha dari petugas-petugas 

sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas 

lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk 

menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan 

perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-

tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode 

serta evaluasi pengajaran ( Sahertian, 2002:17)  

Tugas pengawas  diantaranya melaksanakan 

pembinaan,  

penilaian  dan administratif pendidikan terhadap 

sekolah yang menjadi tanggungjawabnya. Tugas ini 

dilakukan melalui pemantauan, supervisi,evaluasi, 

pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. 

Supervisi oleh pengawas sekolah meliputi supervisi 

akademik yang berhubungan dengan aspek 

pelaksanaan proses pembelajaran, dan supervisi 
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manajerial yang berhubungan dengan aspek 

pengelolaan dan administrasi sekolah. 

Supervisi akademik dapat dilakukan oleh pengawas, 

kepala sekolah, dan guru yang ditugasi , supervisi 

akademik harus  terprogram, terarah, dan 

berkesinambungan. Supervisi adalah aktivitas 

pembinaan yang direncanakan untuk membentu 

para guru dan  pegawai sekolah lainnya dalam 

melakukan pekerjaan mereka secara efektif ( 

Purwanto,2003:32). Menurut Jones dalam Mulyasa 

(2003:155), supervisi merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari seluruh proses administrasi 

pendidikan yang ditujukan terutama untuk 

mengembangkan efektifitas kinerja personalia 

sekolah yang berhubungan dengan tugas-tugas 

utama pendidikan. 

 Dapat dikatakan bahwa supervisi pengawas 

merupakan upaya seorang pengawas dalam 

pembinaan terhadap kepala sekolah/guru untuk me 

ningkatkan kualitas mengajarnya melalui langkah-

langkah perencanaan, serta mengadakan perubahan 

dengan cara yang rasional dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar, kualitas supervisi 

pengawas dapat dilihat dari persepsi  kepala 

sekolah/guru terhadap supervisi yang dilakukan oleh 

pengawas. 
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2.2.2  Supervisi Klinis sebagai Teknik Pengembangan 

      Profesional Guru  

 Menurut Mulyasa (2004:112) salah satu supervisi 

akademik yang populer adalah supervisi klinis, yang 

memiliki 8 karateristik yaitu : supervisi diberikan 

berupa bantuan, aspek yang disupervisi berdasarkan 

usulan kepala sekolah, instrumen dan metode 

dikembangkan bersama, mendiskusikan dan 

menafsirkan hasil pengamatan, supervisi dilakukan 

dalam suasana terbuka, supervisi memiliki tiga 

tahap, yaitu pertemuan awal, pengamatan dan 

umpan balik. Adanya penguatan dan umpan balik, 

supervisi dilakukan secara berkelanjutan. 

1. Supervisi diberikan berupa bantuan (bukan 

perintah), sehingga inisiatif tetap berada di 

tangan tenaga kependidikan. 

2. Aspek yang disupervisi berdasarkan usul 

kepala sekolah yang dikaji bersama 

pengawas sebagai supervisor untuk 

dijadikan kesepakatan. 

3. Instrumen dan metode observasi 

dikembangkan bersama oleh pengawas dan 

kepala sekolah 

4. Mendiskusikan dan menafsirkan hasil 

pengamatan dengan mendahulukan 

interprstasi kepala sekolah 

5. Supervisi dilakukan dalam suasana 

terbuka secara tatap muka, dan supervisor 

lebih banyak mendengarkan serta 
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menjawab dari kepala sekolah daripada 

memberi saran  dan pengarahan. 

6. Supervisi klinis sedikitnya memiliki tiga 

tahap yaitu, pertemuan awal,pengamatan, 

dan umpan balik. 

7. Adanya penguatan dan umpan balik dari 

pengawas sebagai supervisor terhadap 

perubahan perilaku kepala sekolah yang 

positif sebagai hasil pembinaan. 

8. Supervisi dilakukan secara berkelanjutan 

untuk meningkatkan suatu keadaan dan 

memecahkan suatu masalah. 

 Menurut Richard Waller seperti seperti yang di 

tulis oleh Astuty(2009) “ Supervisi klinis adalah 

supervisi yang difokuskan pada perbaikan 

pengajaran melalui siklus yang sistematis dan 

berkesinambungan “. Senada dengan pendapat 

Mulyasa (2004:112) S.L. La Sulo Supervisi 

mengemukakan bahwa supervisi klinis memiliki 10 

karakter yaitu : bimbingan supervisi kepada kepala 

sekolah/guru bersifat bantuan, bukan perintah atau 

instruksi, jenis ketrampilan yang akan disupervisi 

diusulkan oleh kepala sekolah  yang akan disupervisi 

dan disepakati melalui pengkajian bersma antara 

kepala sekolah dan supervisor, sasaran supervisi 

hanya terhadap beberapa ketrampilan tertentu, 

instrumen supervisi dikembangkan dan dan 

disepakati bersama antara supervisor dan kepala 

sekolah, balikan (feed back) diberikan dengan segera 

dan obyektif ( sesuai dengan data dan hasil 
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observasi), meskipun supervisor telah menganalisis 

dan menginginkan interprestasi data, tetapi dalam 

diskusi dan pertemuan balikan kepala sekolah 

diminta menganalisis terlebih dahulu, supervisor 

lebih banyak bertanya dan mendengarkan daripada 

memerintah atau mengarahkan, supervisi 

berlangsung dengan mengikuti siklus : perencanaan, 

observasi, dan diskusi/pertemuan balikan,supervisi 

klinis dapat digunakan untuk pembentukan atau 

perbaikan dan meningkatkan ketrampilan mengajar. 

 

2.2.3  Faktor yang mempengaruhi keberhasilan  

     supervisi  

 Menurut Purwanto (2004:118) ada lima faktor 

yang mempengaruhi berhasil tidaknya supervisi atau 

cepat lambatnya hasil supervisi adalah : lingkungan 

masyarakat setempat disekitar sekolah, besar 

kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab 

kepala sekolah, tingkatan dan jenis sekolah, keadaan 

guru-guru dan pegawai yang ada serta keahlian dan 

kecakapan kepala sekolah. 

1. Lingkungan masyarakat tempat sekolahberada. 

Apakah sekolah berada di kota besar, kota 

kecil , atau pelosok, berada dilingkungan orang 

kaya atau lingkungan orang yang pada 

umumnya kurang mampu, di lingkungan 

masyarakat intelek, pedagang, petani dan lain 

lain. 

2. Besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggung 

jawab kepala sekolah. Apakah sekolah itu 
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merupakan komplek sekolah yang besar, 

banyak jumlah guru dan muridnya, memiliki 

halaman dan tanah yang luas atau sebaliknya. 

3. Tingkatan dan jenis sekolah. Apakah sekolah 

yang dipimpin itu TK, SD atau sekolah lanjuta 

SLTP, SMU,SMK dan sebagainya semuanya 

memerlukan sikap dan sifat supervisi tertentu. 

4. Keadaan guru dan pegawai yang tersedia. 

Apakah guru-guru yang ada pada umumnya 

sudah berwenang, bagaimana keadaan sosial 

ekonominya, hasrat kemampuannya dan 

sebagainya. 

5. Kecakapan dan keahlian kepala sekolah itu 

sendiri. Diantara faktor-faktor yang lain ini 

yang terpenting, bagaimanapun baiknya 

situasi dan kondisi yang tersedia jika kepala 

sekolah itu sendiri tidak mempunyai 

kecakapan dan keahlian yang diperlukan, 

semuanya tidak berarti. Sebaliknya adanya 

kecakapan dan keahlian yang dimiliki oleh 

kepala sekolah, segala kekurangan yang ada 

akan menjadi perangsang yang mendorongnya 

untuk selalu berusaha memperbaiki dan 

menyempurnakannya. 

 

2.2.4 Fungsi Pengawas sebagai supervisor bagi 

kepala sekolah 

 Pengawas mempunyai tugas sebagai supervisor. 

Pengawas sebagai supervisor dimaksudkan untuk 

meningkatkan pengawasan dan pengendalian 
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terhadap kepala sekolah dan guru-guru untuk 

meningkatkan kompetensinya. Pengawas sebagai 

supervisor bertugas mengatur seluruh aspek 

kurikulum yang berlaku di sekolah agar dapat 

memberikan hasil yang sesuai dengan target yang 

telah ditentukan. Aspek-aspek kurikulum yang harus 

dikuasai oleh pengawas sebagai supervisor adalah 

materi pembelajaran, proses belajar mengajar, 

evaluasi kurikulum, pengelolaan kurikulum dan  

pengembangan kurikulum. Sergiovani dan Starrat 

(dalam Mulyasa,2005) menyatakan bahwa : 

 Supervision is a process designed to help 
teacher and supervisor team more about their 
practice, to better able to use their knowledge 
and skills to better serve parents and schools 
and to make the school a more effective 
learning community. 
 

 Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa peran 

pengawas sebagai supervisor adalah menyusun dan 

melaksanakan program supervisi serta 

memanfaatkan hasilnya yang diwujudkan dalam 

program supervisi ke sekolah binaan, serta 

peningkatan kompetensi kepala sekolah/guru dalam 

upaya pengembangan sekolah. 

 Sebagai supervisor, pengawas mensupervisi 

pekerjaan yang dilakukan oleh kepala sekolah/ 

tenaga kependidikan. Sergiovani dan Starrat (1993) 

menyatakan bahwa supervisi merupakan suatu 

proses yang di rancang secara khusus untuk 

membantu kepala sekolah dan supervisor 

mempelajari tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat 
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menggunakan pengetahuan dan kemampuannya 

untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada 

orang tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya 

menjadikan sekolah sebagai komunitas belajar yang 

efektif. 

 Tugas pengawas sebagai supervisor diwujudkan 

dalam kemampuannya dalam menyususn program 

dan melaksanakan program, dan memanfaatkan 

hasilnya. Kemampuan menyusun program supervisi 

harus diwujudkan dalam penyusunan program 

supervisi sekolah, pengembangan program supervisi 

untuk kegiatan evaluasi dalam proses belajar 

mengajar, dan pemanfaatan hasil supervisi untuk 

meningkatkan kompetensi kepala sekolah/guru 

dalam mengembangakan sekolah. 

Pengawas sebagai supervisor perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip : hubungan konsultatif,polegial dan 

bukan hirarkis,dilaksanakan secara demokratis 

berpusat pada tenaga kependidikan,dilakukan 

berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan,dan 

merupakan bantuan profesional. Melalui kepampuan 

pengawas melaksanakan supervisi diharapkan akan 

mampu mengidentifikasi kepala sekolah yang 

bermasalah atau yang kurang profesional dalam 

melaksanakan tugas, sehinga akhirnya diketahui 

kelemahan yang menghambat tujuan pencapaian 

pendidikan untuk selanjutnya dicari solusinya 

 Pengawas dapat melakukan kegiatan-kegiatan 

atau usaha sesuai dengan fungsi dan peranannya 

sebagai supervisor. Kegiatan tersebut adalah : 
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membangkitkan dang merangsang kepala sekolah 

atau guru dalam menjalankan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya,berusha mengadakan dan melengkapi 

alat-alat perlengkapan sekolah termasuk media 

instruksional yang di perlukan bagi kelancara dan 

keberhasilan proses belajar mengajar,berusaha 

mengembangkan metode-metode mengajar sesuai 

tuntutan kurikulum yang berlaku,membina 

kerjasama dengan guru,mempertinggi mutu dan 

pengetahuan dengan mengadakan diskusi 

kelompok,mengikuti penataran,seminar serta 

membina hubungan dengan komite dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan untuk peserta didik. 

 

2.2.5  teknik teknik supervisi 

 Menurut Purwanto(2004:120-122)dan Gwynn, 

dalam Bafadal(2004:48-50)secara garis besar cara 

atau teknik supervisi dapat digolongkan menjadi 

dua,yaitu teknik perseorangan dan teknik kelompok 

 

1.Teknik perseorangan  

 Teknik perseorangan ialah supervisi yang 

dilakukan secara perseorangan . Beberapa  kegiatan 

yang dapat dilakukan adalah : mengadakan 

kunjungan.kelas,mengadakan. kunjungan, observasi, 

membimbing guru dalam mempelajari pribadi siswa 

atau mengatasi problema yang dialami siswa serta 

membimbingguru dalam hal yang berhubunga 

dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. 
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a. Mengadakan kunjungan kelas (claasroom 

visition) yang dimaksud dengan kunjungan 

kelas ialah kunjungan sewaktu waktu yang 

dilakukan oleh supervisor (pengawas) untuk 

melihat atau mengamati seorang kepala 

sekolah yang sedang mengajar. Tujuannya 

untuk mengobservasi bagaimana kepala 

sekolah mengajar, apakah sudah memenuhi 

syarat-syarat didaktis atau metodik yang 

sesuai Dengan kata lain, untuk melihat apa 

kekurangan atau kelemahan yang sekiranya 

perlu diperbaiki. 

b. Mengadakan kunjungan observasi (observation 

visits) 

Guru-guru dari suatu sekolah sengaja 

ditugaskan untuk mengamati seorang kepla 

sekolah/guru yang sedang 

mendemonstrasikan cara-cara mengajar di 

kelas, misalnya cara menggunakan alat atau 

media yang dipakai misalnya audio-visual aids, 

cara mengajar dengan metode tertentu, 

misalnya sosiodrama, problem solving, diskusi 

dan lain-lain. 

c. Membimbing kepala sekolah tentang cara 

mempelajari pribadi  guru dan peserta didik. 

Banyak masalah yang di hadapi guru dalam 

mengatasi peserta didik yang bemasalah, baik 

yang nakal, yang kurang dapat bergaul, 

lamban dalam belajar dan sebagainya, 

masalah seperti ini lebih baik dipecahkan atau 
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diatasi oleh guru sendiri daripada diserahkan 

pada guru bimbingan atau konselor yang 

mungkin akan memakan waktu yang lebih 

lama untuk mengatasinya. 

d. Membimbing kepala sekolah dalam hal yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum 

yang terdiri dari enam aspek : menyusun 

program.tahunan.dan.semesteran,membuat 

atau.menyusun.satuan.pelajaran,melaksanaka

n.teknik-teknik...evaluasi,menggunakan media 

dan sumber  dalam proses  

e. belajar mengajar. 

 

2.Teknik Kelompok 

  Teknik kelompok adalah supervisi yang 

dilakukan secara kelompok.  Beberapa kegiatan yang 

dapat dilakukan dalam supervisi kelompok adalah :  

mengadakan pertemuan atau rapat (meetings), 

mengadakan penataran-penataran (inservice-training), 

mengadakan diskusi kelompok (group discussions). 

a. Mengadakan pertemuan atau rapat (meeting) 

Seorang pengawas yang baik menjalankan 

tugasnya berdasarkan rencana yang telah 

disusunnya. Termasuk didalam perencanaan 

antara lain mengadakan rapat-rapat secara 

periodik dengan para kepala sekolah. 

b. Mengadakan penataran-penataran (inservice-

training) 

Teknik supervisi kelompok yang dilakukan 

melalui penataran-penataran sudah banyak 
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dilakukan. Misalnya penataran untuk kepala 

sekolah, penataran tentang metodologi 

pengajaran, dan penataran tentang admistrasi 

pendidikan, maka tugas pengawas terutama 

adalah membimbing dan mengelola 

pelaksanaan tindak lanjut (follow-up) dari hasil 

penataran, agar dapat dipraktekkan oleh kepala 

sekolah. 

 Dari beberapa pendapat dan uraian diatas dapat 

diambil kesimpulan, bahwa supervisi pengawas 

adalah proses pembinaan pengawas kepada kepala 

sekolah dalam rangka memperbaiki proses belajar 

mengajar, yang dapat dilakukan dengan 2 teknik. 

Dalam penelitian ini indikator yang akan diteliti 

adalah kunjungan kelas, semangat kerja kepala 

sekolah, pemahaman tentang kurikulum, 

pengembangan metode dan evaluasi, rapat-rapat 

pembinaan, dan kegiatan rutin diluar mengajar. 

 

 

2.3 Kompetensi kepala Sekolah 

 

2.3.1 Pengertian kompetensi Kepala Sekolah 

 Kompetensi adalah kemampuan atau keahlian  

seseorang dalam melakukan sesuatu, kepala sekolah 

harus memiliki kompetensi untuk mengemban 

tanggung jawabnya dengan baik dan benar. oleh 

karena itu, kepala sekolah harus memiliki 

kompetensi  sebagai administrator dan manajer 

pendidikan dalam melaksanakan  tugasnya, 
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kompetensi yang harus dimiliki oleh  kepala sekolah 

antara lain : Menurut Robert L. Katz (dikutip oleh   

Sudarwan, dalam: Motivasi Kepemimpinan & 

Efektivitas Kelompok), keterampilam teknis (technical 

skill), keterampilan hubungan manusia (human 

relation skill), dan keterampilan konseptual 

(conceptual skill). Kompetensi dari kepala sekolah  

sebagai bekal untuk melaksanakan manajemen 

pendidikan di sekolahnya secara efektif dan efisien. 

Keterampilan teknis adalah keterampilan 

menerapkan pengetahuan secara teoritis ke dalam 

tindakan-tindakan praktis, dalam menggunakan 

metode, cara, atau  prosedur  melalui teknik yang 

baik, atau menyelesaikan tugas secara sistematis. 

Keterampilan hubungan manusiawi adalah 

kemampuan untuk beradaptasi di dalam kelompok 

dan  menjalin hubungan yang dapat menciptakan 

komunikasi antara kedua belah pihak. Perilaku 

kepala sekolah yang berkaitan dengan Keterampilan 

hubungan manusia di sekolah menurut  pendapat 

Campbell yang dikutip oleh Stoops dan Johnson 

(1967) adalah sebagai berikut:   

a. Menunjukkan semangat kerja dan memberikan 

bimbingan dan bantuan dalam pekerjaan 

b. Berperilaku menyenangkan, menghormati guru,   

mempunyai integritas yang tinggi dan tegas dalam 

mengambil keputusan 

c. Memberi penghargaan pada guru yang berprestasi 

d. Memberikan dukungan semangat/ moral kerja  

guru dan bersikap tegas kepada personil sekolah 
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e. Mengatur sekolah secara baik 

f. Menggunakan otoritasnya sebagai kepala sekolah 

dengan penuh keyakinan dan teguh pendirian 

g. Memberikan bimbingan secara individu kepada 

guru dalam pekerjaan 

h. Menyelesaikan permasalahan 

i. Menghormati peraturan sekolah, mendisiplinkan 

siswa dan tidak membebani tugas yang berat 

kepada guru. 

 Keterampilan Konseptual (Conceptual Skill) yaitu  

kecakapan untuk menyatukan pikiran, dan 

memahami teori-teori, serta mengaplikasikan, dan 

melihat kemampuan teoritis yang dibutuhkan di 

dalam pekerjaan. Kepala sekolah  dituntut untuk 

dapat memahami teori dan konsep  yang 

berhubungan  dengan pekerjaan.  

 Menurut Permendiknas No. 13 Tahun 2007 

tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah, dimensi 

Kompetensi Kepala Sekolah/ Madrasah meliputi : 

1.    Kompetensi Kepribadian 

  Kompetensi kepribadian adalah kemampuan 

personal yang mencerminkan kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia. Kompetensi kepribadian yang harus 

dimiliki seorang Kepala Sekolah/ Madrasah 

meliputi : 

a. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya 

dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan 



28 
 

akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/ 

madrasah. 

b. Memiliki integritas kepribadian sebagai 

pemimpin. 

c. Memiliki keinginan yang kuat dalam 

pengembangan diri sebagai kepala sekolah/ 

madrasah. 

d. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi. 

e. Mengendalikan diri dalam menghadapi 

masalah dalam pekerjaan sebagai kepala      

sekolah/madrasah. 

f. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai 

pemimpin pendidikan. 

 

2.    Kompetensi Manajerial 

  Ketrampilan manajerial adalah kemampuan 

seseorang dalam mengelola sumberdaya organisasi 

berdasarkan kompetensi yang ditetapkan dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Kompetensi manajerial yang harus dimiliki seorang 

Kepala Sekolah/ Madrasah meliputi : 

a. Menyusun perencanaan sekolah/ madrasah 

untuk berbagai tingkatan perencanaan. 

b. Mengembangkan organisasi sekolah/ 

madrasah sesuai dengan kebutuhan. 

c. Memimpin sekolah/ madrasah dalam rangka 

pendayagunaan sumber daya sekolah/ 

madrasah secara optimal. 
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d. Mengelola perubahan dan pengembangan 

sekolah/ madrasah menuju organisasi 

pembelajar yang efektif. 

e. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ 

madrasah yang kondusif dan inovatif bagi 

pembelajaran peserta didik. 

f. Pengelola guru dan staf dalam rangka 

pendayagunaan sumber daya manusia secara 

optimal. 

g. Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ 

madrasah dalam rangka pendayagunaan 

secara optimal. 

h. Mengelola hubungan sekolah/ madrasah dan 

masyarakat dalam rangka pencarian dukungan 

ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/ 

madrasah. 

i. Mengelola peserta didik dalam rangka 

penerimaan peserta didik baru, dan 

penempatan dan pengembangan kapasitas 

peserta didik. 

j. Mengelola pengembangan kurikulum dan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan 

tujuan pendidikan nasional. 

k. Mengelola keuangan sekolah/ madrasah sesuai 

dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, 

transparan, dan efisien. 

l. Mengelola ketatausahaan sekolah/ madrasah 

dalam mendukung pencapaian tujuan 

sekolah/ madrasah. 
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m. Mengelola unit layanan khusus sekolah/ 

madrasah dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan peserta didik di 

sekolah/ madrasah. 

n. Mengelola sistem informasi sekolah/ madrasah 

dalam mendukung penyusunan program dan 

pengambilan keputusan. 

o. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 

bagi peningkatan pembelajaran dan 

manajemen sekolah/ madrasah. 

p. Melakukan monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan pelaksanaan program kegiatan 

sekolah/ madrasah dengan prosedur yang 

tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. 

 

3.    Kompetensi Kewirausahaan 

 Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah proses 

menciptakan sesuatu yang baru dan berani 

mengambil resiko dan mendapatkan keuntungan. 

Para ahli sepakat bahwa yang dimaksud dengan 

kewirausahaan menyangkut tiga prilaku yaitu : (a) 

kreatif, (b) komitmen (motivasi tinggi dan penuh 

tanggungjawab), (c) berani mengambil resiko dan 

kegagalan. Sedangkan menurut Suryana (2003:13), 

kompetensi kewirausahaan kepala sekolah 

didefinisikan sebagai kemampuan kepala sekolah 

dalam menangani aktivitas yang mengarah pada 

upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara 

kerja, teknologi dan produk baru dengan 
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meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder. 

Kompetensi kewirausahaan yang harus dimiliki 

seorang Kepala Sekolah/ Madrasah meliputi : 

a. Menciptakan inovasi yang berguna bagi 

pengembangan sekolah/ madrasah. 

b. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan 

sekolah/ madrasah sebagai organisasi 

pembelajar yang efektif. 

c. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses 

dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai pemimpin sekolah/ 

madrasah. 

d. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi 

terbaik dalam menghadapi kendala yang 

dihadapi sekolah/ madrasah. 

e. Memiliki naluri kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/ 

madrasah sebagai sumber belajar peserta 

didik. 

 

4.   Kompetensi Supervisi 

 Kompetensi supervisi adalah pengetahuan dan 

kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan, 

melaksanakan dan menindaklanjuti supervisi dalam 

upaya meningkatkan kualitas sekolah. 

Kompetensi supervisi yang harus dimiliki seorang 

Kepala Sekolah/ Madrasah meliputi : 



32 
 

a. Merencanakan program supervisi akademik 

dalam rangka peningkatan profesionalisme 

guru. 

b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap 

guru dengan menggunakan pendekatan dan 

teknik supervisi yang tepat. 

c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

 

5.    Kompetensi Sosial 

 Kepala sekolah sebagai cermin memberikan 

gambaran (pantulan diri) bagaimana dia memandang 

dirinya, masa depannya, dan profesi yang 

ditekuninya. Kompetensi sosial merupakan suatu 

kemampuan seorang kepala sekolah/guru dalam hal 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan: a) 

peserta didik, b) sesama pendidik, c) tenaga 

kependidikan, d) orang tua/wali peserta didik dan e) 

masyarakat sekitar (Depdiknas, 2003:27). 

Kompetensi sosial yang harus dimiliki seorang 

Kepala Sekolah/ Madrasah meliputi : 

a. Bekerja sama dengan pihak lain untuk 

kepentingan sekolah/ madrasah. 

b. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan. 

c. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau 

kelompok lain. 

 Dari beberapa pendapat ternyata Kompetensi 

yang dimiliki kepala sekolah sangat menentukan 
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keberhasilan dari sekolah yang dibinanya, karena 

dengan kompetensinya kepala sekolah akan selalu 

menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, 

dalam hal ini peningkatan kompetensi kepala 

sekolah sangat diharapkan untuk terciptanya mutu 

pendidikan yang lebih baik.   

 

2.4 Kerangka Berpikir 
  

 Tugas utama seorang pengawas pendidikan 

adalah memberikan pengawasan dan pembinaan 

terhadap kepala sekolah/guru-guru yang ada di 

sekolah binaannya, sehingga seluruh aktifitas 

organisasai yang ada di sekolah dapat bermuara 

pada pencapaian efisiensi dan efektifitas 

pembelajaran yang sesuai dengan standar, dengan 

demikian untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

yang baik diperlukan peran kepala sekolah dan guru-

guru yang memiliki kompetensi didalam 

pembelajaran. 

 Salah satu tugas pengawas adalah penyusunan 

program kerja pengawas yang dilandasi oleh hasil 

pengawasan tahun sebelumnya dalam pembinaan 

terhadap kepala sekolah/guru yang ada di sekolah 

binaannya, sedangkan penyusunan program kerja 

tersebut berjangka waktu program tahunan dan 

program semester,  kegiatan  pengawasan meliputi 

penilaian, pembinaan, dan pemantauan dan 

selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data 

hasil penilaian,  Berdasarkan hasil analisis data yang 

telah terhimpun, disusun laporan hasil pengawasan 
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yang menggambarkan tingkat keberhasilan tugas 

pengawas dalam meningkatkan kualitas  dan hasil  

di sekolah binaannya dan menetapkan tindak lanjut  

program pengawasan tahun berikutnya. Tindak 

lanjut pengawasan Program pengawasan sekolah 

adalah rencana kegiatan pengawasan akan 

dilaksanakan oleh pengawas sekolah dalam  waktu  

tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik, pengawas  mengawali kegiatannya dengan 

menyusun program kerja pengawasan yang terarah, 

dan berkaitan dengan hasil evaluasi  pengawas pada 

periode sebelumnya 

Penyusunan Program  Pengawas Sekolah TK 

disusun dengan melibatkan sejumlah pengawas TK, 

dan penyusunan Program Pengawas dalam periode 

semester disusun oleh  pengawas sesuai kondisi 

sekolah binaannya masing-masing. Dengan adanya 

penyusunan program pengawas yang dilakukan 

secara perodik diharapkan adanya peningkatan 

kompetensi terhadap kepala sekolah yang dibina oleh 

pengawas tersebut. 

Disamping itu tugas pengawas sebagai supervisor, 

yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan kepala 

sekolah/guru. Jika pengawas sebagai supervisor 

dapat melakukan tugas, fungsi dan tanggung 

jawabnya dengan baik, melaksanakan supervisi 

pendidikan secara efektif dan profesional maka 

pemberian supervisi oleh pengawas akan 

meningkatkan kompetensi kepala sekolah 
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Berdasarkan teori-teori diatas dapat dikemukakan 

bahwa terdapat hubungan antara penyusunan 

program pengawas dan supervisi dengan 

peningkatan kompetensi kepala sekolah. 

 

2.5 Model Penelitian 

 

 Berdasarkan hasil kajian pustaka dan rumusan 

hipotesis, maka dapat dibuat model sebagai 

kerangka pemikiran teoritis untuk menjawab 

masalah penelitian ini sebagai berikut : 

 

1. Ada hubungan positif signifikan 

antara penyusunan program 

pengawas dengan peningkatan 

kompetensi kepala sekolah 

2. Ada hubungan positif signifikan 

antara supervisi dengan peningkatan  

kompetensi kepala sekolah 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 
 

    Supervisi 

        (X2) 

Penyusunan 

Program 

Pengawas                     

(X1) 
Peningkatan 

Kompetensi 

kepala 

Sekolah (Y) 
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2.6 Hipotesis 
  
 Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. (Arikunto, 

1996;67). 

 Suatu hiportesis akan diterima apabila data yang 

dikumpulkan mendukung pernyataan. Hipotesis 

merupakan anggapan dasar yang kemudian 

membuat suatu teori dan masih harus diuji 

kebenarannya. 

Adapun Hipotesis empiris yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah : 

 
 Ho    : rxy  ≤  0  Tidak ada hubungan positif   

signifikan antara penyusunan 

program pengawas dengan 

peningkatan kompetensi kepala 

sekolah 

H1     :  rxy > 0 Ada hubungan positif signifikan 

antara penyusunan program 

pengawas dengan  peningkatan 

kompetensi kepala sekolah 

Ho    : rxy  ≤  0 Tidak ada hubungan positif 

signifikan antara supervisi 

dengan peningkatan 

kompetensi kepala sekolah 

H1     :  rxy > 0 Ada hubungan positif signifikan   

antara .supervisi...dengan 

peningkatan kompetensi kepala 

sekolah 


