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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pengawas pendidikan diangkat dengan tugas melakukan pembinaan dan 

pengawasan  pendidikan  pada  satuan  pendidikan  atau  sekolah  yang  menjadi 

binaannya.  Pengawasan pendidikan meliputi   akademik dan   manajerial. Dalam 

menjalankan  tugasnya  pengawas  harus  membuat  program,  baik    tahunan 

maupun    semester  yang  mencakup    kepengawasan  akademik  maupun 

kepengawasan manajerial. Pengawas sekolah dalam melaksanakan  tugas pokok 

dan  fungsinya  juga  dituntut  untuk  membuat  laporan  kepada  Kepala  Dinas 

Pendidikan  guna    mengetahui  tingkat  kemajuan  sekolah  dan  sebagai 

pertimbangan  dalam  menentukan  kebijakan.  Pembinaan  dan  kepengawasan 

yang dilaksanakan secara  terencana dan berkesinambungan akan memudahkan 

tugas  pengawas  itu  sendiri.  Dalam  menjalankan  tugasnya  pengawas  juga 

dituntut  memiliki  kemampuan  profesional,  adapun  tuntutan  penguasaan 

kompetensi bagi pengawas Taman Kanak‐kanak/Raudhatul  Athfal  dan   Sekolah  

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah meliputi  

 1.  Kompetensi  kepribadian,  2.  supervisi  manajerial,  3.  Kompetensi  Supervisi 

akademik,  4.  Kompetensi  evaluasi  pendidikan,  5.  Kompetensi  penelitian 

pengembangan dan 6. Kompetensi sosial (Permendiknas no.12 tahun 2007). Hal 
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ini  juga yang  dimiliki  oleh  pengawas  TK/SD/SDLB  di  Kecamatan  Sumberlawang 

terkait  dengan kemampuan  kompetensi untuk mendukung  profesionalismenya. 

Dapat  dikatakan  tanpa kemampuan professional  tak mungkin  pengawas satuan 

pendidikan dapat menjalankan tupoksinya dengan baik. 

Pengawas  pendidikan  dengan  kompetensi  yang  dimilikinya  sudah 

selayaknya untuk dapat menjalankan tugas mengarahkan guru sebagai pendidik 

sehingga mampu secara profesional mengajar. Kemampuan dan profesionalisme 

guru mengajar tidak terlepas dari kompetensi guru.   

Peran  dan  tanggung  jawab  guru  pada masa mendatang  akan  semakin 

kompleks,  yang  menuntut  guru  untuk  senantiasa  melakukan  berbagai 

peningkatan dan penguasaan berbagai kompetensinya. Guru harus lebih dinamis 

dan  kreatif  dalam mengembangkan  proses  pembelajaran siswa. Guru  di masa 

mendatang tidak boleh ketinggalan dari berbagai  inovasi pendidikan, maka guru 

harus senantiasa selalu peka terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang 

sedang  berkembang  dan  berinteraksi  dengan  orang‐orang  yang  mempunyai 

kepedulian terhadap dunia pendidikan . 

Di  era  informasi  yang serba canggih  ini, guru bukan  satu‐satunya orang 

yang paling pandai di tengah‐tengah peserta didiknya. Jika guru tidak memahami 

mekanisme dan pola penyebaran  informasi yang demikian cepat, mereka   akan  

semakin  jauh  tertinggal. Kalau hal  ini terjadi, guru akan kehilangan kepercayaan 
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baik  dari  peserta  didik,  orang  tua  maupun  masyarakat.  Untuk  menghadapi 

tantangan  professional  tersebut,  guru  perlu  berfikir  secara  antisipatif  dan 

proaktif.  Artinya,  guru  harus melakukan  pembaharuan  ilmu  dan  pengetahuan 

yang dimilikinya secara terus menerus. 

Dalam kegiatan  belajar mengajar guru sangat menentukan  keberhasilan 

peningkatan mutu pendidikan,  di samping  faktor  pendukung  lainnya. Untuk  itu 

guru  sebagai  agen  pembelajaran  dituntut  untuk  mampu  menyelenggarakan 

proses pembelajaran dengan sebaik‐baiknya, dalam kerangka peningkatan mutu 

pendidikan.  Guru  mempunyai  fungsi  dan  peran  yang  sangat  strategis  dalam 

pembangunan  bidang  pendidikan,  dan  oleh  karena  itu  perlu  dikembangkan 

sebagai profesi yang  bermartabat. Undang‐undang No.  14  tahun 2005  tentang 

Guru  dan  Dosen  pasal  4 menegaskan  bahwa  guru sebagai  agen  pembelajaran 

berfungsi  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional.  Untuk  dapat 

melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, 

di antaranya adalah penguasaan kompetensi. 

Jika di amati  lebih  jauh tentang realita kompetensi guru saat  ini agaknya 

masih beragam. Sudarwan Danim  (2002) mengungkapkan bahwa salah satu ciri 

krisis  pendidikan  di  Indonesia adalah guru  belum mampu menunjukkan  kinerja 

(work  performance)  yang memadai.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kinerja  guru 

belum  sepenuhnya  ditopang  oleh  derajat  penguasaan  kompetensi  yang 
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memadai,  oleh  karena  itu  perlu  adanya  upaya  yang  komprehensif  guna 

meningkatkan kompetensi guru. 

Peningkatan dan  penyesuaian penguasaan  kompetensi guru  perlu selalu 

dilakukan    sejalan  dengan  tantangan  kehidupan  sekarang  ini,  peran  dan 

tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks. Guru harus  

lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran siswa, hal 

itu    menuntut  guru  agar  memiliki  kompetensi  sekaligus    bisa  bersikap 

profesional. 

Tanpa sikap professional suatu institusi seperti  lembaga pendidikan tidak 

akan memperoleh hasil yang maksimal. Profesionalisme menggambarkan selalu 

berfikir, berpendirian, bersikap,  bekerja dengan  sungguh‐sungguh,  kerja  keras, 

bekerja sepenuh waktu, disiplin,  jujur,  loyalitas tinggi dan penuh dedikasi untuk 

keberhasilan pekerjaannya (Syaiful Sagala: 2007) 

Dalam menjalankan tugasnya, pengawas sekolah yang mewilayahi daerah 

binaan  Gugus Melati mempunyai  senioritas  yang  lebih  dibandingkan  dengan 

pengawas  lainnya, hal ini dapat dilihat dari masa kerja usia maupun frekuwensi 

kehadiran  di  sekolah‐sekolah,  dalam  menjalankan  tugasnya  pengawas  pada 

Gugus Melati mendatangi sekolah secara rutin 1 kali pada setiap bulan sehingga 

dengan 15 sekolah binaan yang terdiri dari 7 SD dan 8 TK dan pertemuan gugus 

setiap  hari  Sabtu,  pengawas  ini meluangkan waktunya sebanyak  19  hari untuk 
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pertemuan  dengan  guru,  dari  unsur  senioritas maupun  frekuwensi  kehadiran 

yang  lebih    dalam melaksanakan  pembinaan,  guru  dan  kepala  sekolah.    yang 

telah  mendapatkan  pembinaan  dari  pengawas  tentu  akan  mempunyai  bekal 

yang lebih banyak untuk melaksanakan tugas profesinya. 

Dilihat  dari  keberadaan  guru  di Gugus Melati  adalah  sangat  heterogen 

dalam  arti  latar  belakang  kualifikasi  akademik,  status  kepegawaian  maupun 

masa kerja. Adapun keadaan  gugus melati adalah sebagai berukut : 

1. Anggota Gugus Melati 

Anggota Gugus Melati terdiri dari 7 sekolah yaitu: a)  SDN Ngandul 1,  b) SDN     

Ngandul 2,   c) SDN Mojopuro 1,   d) SDN Mojopura 2,   e) SDN Mojopura 3,  f) 

SDN Pendem 2, dan  g)  SDN Pendem 3. 

2. Keadaan Guru 

 Jumlah   guru  dalam  lingkup Gugus   Melati  sebanyak 80   guru, dilihat 

dari  latar  pendidikannya,  yang  berpendidikan      SMU,  SPG    atau    yang  

sederajad  17  orang,  D2    25    orang, D3   5  orang,  S1  32  orang,  S2  1  orang, 

dengan status  kepegawaian  51  pegawai  negeri  dan 29  wiyata bhakti. Data 

tersebut  menunjukkan  bahwa  sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikan, 

masih  banyak  guru  di Gugus Melati  Kecamatan Sumberlawang  yang  belum  

memenuhi  standar  kualifikasi  dengan  demikian  mungkin  penguasaan 

kompetensi masih  bervariatif  mungkin  masih  ada  guru‐guru  kelas  bawah 
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yang belum faham terhadap pembelajaran tematik dan masih ada juga guru 

yang  belum  faham terhadap  pembuatan analisis  perbaikan dan pengayaan. 

Demikian  juga  jika dilihat dari  status kepegawaian masih banyak guru‐guru 

berstatus  wiyata  bakti  di  gugus Melati  Kecamatan  Sumberlawang  ada  29 

orang  guru.  Sesuai  dengan  status  kepegawaian  separuh  lebih  dari  jumlah 

guru  di Gugus Melati  berstatus wiyata  bhakti,  padahal  dalam menjalankan 

tugas  profesionalnya  mereka  dituntut  untuk  menguasai  berbagai 

kompetensi. Untuk menguasai berbagai kompetensi  ini, guru membutuhkan 

bimbingan, pembinaan dan pengarahan dai pengawas TK/SD/SDLB. Untuk itu 

sejauh mana peran pengawas untuk meningkatkan kompetensi guru di gugus 

Melati Kecamatan Sumberlawang. 

 
B. Fokus Penelitian 
 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas  bahwa  masih 

banyaknya  guru  yang  belum  memenuhi  standar  kualifikasi  akademik  dan 

memiliki kompetensi yang memadai serta masih berstatus sebagai wiyata bhakti, 

padahal untuk menjalankan tugasnya guru‐guru dituntut profesional, betul‐betul 

menguasai  berbagai  kompetensi.  Oleh  karena  itu  fokus    penelitian  ini  adalah 

“bagaimana  peran  pengawas  sekolah  TK/SD/SDLB  terhadap  peningkatan 

kompetensi guru di Gugus Melati Kecamatan Sumberlawang ?”.  

Sub fokus dari penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana peta kompetensi dan kinerja guru ? 

2. Bagaimana program pengawas terhadap peningkatan kompetensi guru ? 

3. Bagaimana  pelaksanaan pembinaan terhadap guru ? 

4. Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan program pengawas ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada fokus dan sub focus pembinaan yang dibahas, penelitian 

ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  pengawas  sekolah  TK/SD/SDLB  guna 

peningkatan  kompetensi guru di Gugus Melati Kecamatan Sumberlawang,  yang 

dirinci sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan peta kompetensi dan kinerja guru 

2. Untuk mendeskripsikan Program pengawas  guna   peningkatan   kompetensi     

guru 

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan pengawas  terhadap guru  

4. Untuk mendeskripsikan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan  guru  

 

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk  dapat  menambah  pengetahuan  dan  wawasan  bagi  pengembangan 

keilmuan. 

 



 

8

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pengawas dan guru 

Penelitian  ini  dapat memberikan masukan  kepada  pengawas  dan  guru 

Sekolah  dasar  di  gugus  Melati  Kecamatan  Sumberlawang  Kabupaten 

Sragen. 

b. Bagi pegawas TK/SD/SDLB 

Penelitian  ini  dapat  memberikan  motivasi  bagi  pengawas  TK/SD/SDLB 

untuk  lebih  meningkatkan  mutu  dan  kualitas  guru  Sekolah  Dasar  di 

kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. 

c. Bagi peneliti 

Penelitian  ini  akan  menambah  wawasan,  khususnya  tentang  peran 

pengawas dan kompetensi guru. 

 

E. Daftar Istilah 
      

1. Pengawas sekolah 

Pengawas sekolah adalah guru  pegawai  negeri  sipil  yang  diangkat    dalam 

Jabatan pengawas sekolah ( buku kerja pengawas 2010:5 ) 

2. Peran Pengawas  

Peran    pengawas    sekolah    meliputi    pemantauan,  supervisi,  evaluasi, 

pelaporan,  dan  tindak  lanjut  pengawas  yang  harus  dilkukan  secara  teratur 

dan  berkesinmbungan(  buku  kerja  pengawas  2010:  5  )  peran  tersebut 
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berkaitan  dengan  tugas  pokok  pengawas  dalam  melakukan  supervisi 

manajerial dan akadmik, pembinaan, pemantauan, dan penilaian.  

      3.   Kompetensi Guru 

Kompetensi  guru  merupakan  kapasitas  untuk  melakukan  sesuatu,  yang 

dihasilkan dari proses belajar (Lefrancois, 1995: 5). 

      4.  Gugus Melati 

Merupakan   wadah    pembinaan    profesi  guru    yang      anggotanya      terdiri   

dari  beberapa  sekolah  yang  secara  geografis  letaknya    berdekatan,  yang 

terdiri dari komponen kelembagaan meliputi SD inti dan SD  imbas termasuk 

didalamnya. Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah 

(KKKS). 

 


