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Bagian 1 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
Saat ini kualitas pendidikan di Indonesia masih 

di level rendah. Hal tersebut diakui sendiri oleh 
Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pengakuan tersebut 
berdasarkan Programme for International Student 
Assessment (PISA). Menurut Nadiem, Indonesia ter-
tinggal di bidang numerasi literasi dan sains, jika 
dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan 
negara-negara lainnya (Fahlevi, 2021). Ketertinggalan 
tersebut memiliki penyebab yang banyak, yang saling 
terhubung dan berkelindan satu dengan yang lainnya. 

Queen Firdausi (2021) misalnya menyebutkan 
bahwa rendahnya kualitas guru dianggap sebagai salah 
satu 'biang kerok' rendahnya kualitas pendidikan di 
Indonesia. Hal tersebut berdasarkan hasil Uji Kom-
petensi Guru (UKG) dari tahun 2012 sampai 2015 yang 
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rendah. Ada sekitar 81% guru di Indonesia nilainya 
bahkan tidak mecapai nilai minimum.  

Dari aspek mutu guru, supervisi akademik dapat 
meningkatkan kompetensi guru dalam menyiapkan 
perencanaan pembelajaran/RPP dalam meningkatkan 
mutu pembelajaran (Widiawati, 2021). Lalupanda (2019) 
menguatkan dalam kajiannya bahwa hasil tindakan 
supervisi akademik 3 orang guru pada siklus 1 dan 
siklus 2 menunjukkan terjadi peningkatan skor pada 
aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Lebih 
lanjut, Lalupanda (2019) menjelaskan temuannya bahwa 
implementasi supervisi akademik dapat meningkatkan 
mutu pembelajaran. Supriyati (2017) juga menyatakan 
hal yang sama bahwa supervisi akademik berpengaruh 
cukup besar dan signifikan terhadap mutu pembelajaran.  

Justru itu, supervisi sebagai kegiatan mem-
bimbing atau membina pimpinan sekolah, guru, dan 
tenaga kependidikan lainnya untuk meningkatkan mutu 
dan efektifitas pendidikan dan pembelajaran sekolah, 
sangat urgen untuk diperkuat dan dikayakan, baik 
secara praktikal maupun konseptual. 

Urgensi supervisi, sebagai bagian dari rangkaian 
manajemen dalam meningkat mutu pendidikan, juga 
merupakan amanat Undang-Undang Sisdiknas yang 
harus dijalankan. Undang-undang No. 20 tahun 2003 
tentang Sisdiknas pada pasal 66, mengamanatkan 
pengawasan pendidikan pada pemerintah, pemerintah 
daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah atau 
madrasah pada semua jenjang dan jenis pendidikan 
sesuai dengan kewenangan masing-masing. 
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Selain bertujuan untuk meningkatkan mutu 
guru, supervisi pendidikan juga diperlukan untuk 
meningkatkan prestasi siswa, membentuk kepribadian 
siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan untuk 
mencapai tujuan pendidikan di tingkat nasional.  

 
B. Rumusan Masalah 

Buku ini dipandu oleh delapan rumusan 
masalah, yaitu: 
1. Bagaimana konsep manajemen pendidikan? 
2. Bagaimana fungsi perencanaan, pengorgansasian, 

pemotivasian, dan pengawasan? 
3. Bagaimana hakikat supervisi? 
4. Apa jenis, ruang lingkup, model, dan pendekatan 

supervisi? 
5. Bagaimana teknik supervisi pendidikan? 
6. Bagaimana peran, kompetensi, dan ciri-ciri super-

visor yang baik? 
7. Bagaimana peran kepala sekolah dalam supervisi? 
8. Apa kendala pelaksanaan supervisi di sekolah? 

Rumusan masalah (RM-1) dijawab pada bagian 
2. RM-2 dijawab pada bagian 3 s.d 6.  RM-3 dijawab pada 
bagian 7. RM-4 dijawab pada bagian 8 s.d 10. RM-5 
dijawab pada bagian 11. RM-6 dijawab pada bagian 12. 
RM-7 dijawab pada bagian 13. RM-8 dijawab pada 
bagian 14. 
 
C. Metode Kajian 

Buku ini merupakan hasil kajian Pustaka (library 
research). Dokumen-dokumen yang dikumpulkan adalah 
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berupa jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian 
lainnya seperti tesis dan disertasi. Dokumen-dokumen 
tersebut dikumpulkan secara daring (online) dengan cara 
mengunjungi data base Google Scholar dan luring (offline) 
dengan mengunjungi perpustakaan pribadi di rumah 
dan perpusatakaan kampus. Dokumen-dokumen yang 
telah dikumpulkan kemudian dibaca dengan teknik 
skimming dan scanning. Pada saat membaca dokumen, 
penulis menggaris-bawahi kata, kalimat, atau paragraph 
yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kata, kalimat, 
dan paragrap yang digaris-bawahi kemudian dianalisis 
untuk mendapatkan tema-tema sesuai rumusan ma-
salaah yang dibuat. Setelah didapatkan, tema-tema 
tersebut dikelompok berdasarkan rumusan masalah 
yang akan dijawab. Terakhir, penulis melakukan 
pembahasan setiap tema. 

 
D. Manfaat atau Kontribusi 

Secara umum, buku ini diharapkan dapat 
bermanfaat bagi semua masyarakat sebagai sumber 
pengetahuan di bidang manajemen, khususnya super-
visi. Secara khusus, buku ini diharapkan dapat berguna 
bagi element masyarakat yang beraktivitas di dunia 
pendidikan baik dari aspek konseptual maupun 
praktikal. Selain itu, buku ini dapat dimanfaatkan oleh 
mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengkaji topik-
topik yang berhubungan dengan manajemen, terutama 
supervisi pendidikan. 
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Bagian 2 
 

KONSEP  
MANAJEMEN PENDIDIKAN  

(Sebuah Pengantar) 
 
 
A. Pengertian Manajemen 

Dari segi bahasa, manajemen berasal dari bahasa 
Inggris yang merupakan terjemahan langsung dari kata 
management yang berarti pengelolaan. Dengan demikian 
istilah “manajemen” maknanya sama dengan “pengelola-
an”. Manajemen/pengelolaan sebagai sebuah istilah 
yang sering dipakai dalam dunia bisnis pada dasarnya 
juga dipakai untuk semua tipe organisasi, termasuk 
organisasi pendidikan secara umum. 

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat 
dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick 
karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pe-
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ngetahuan yang secara sistematik berusaha memahami 
mengapa dan bagaimana orang bakerja sama. Dikatakan 
sebagai kiat oleh Follet karena manajemen mencapai 
sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain 
menjalankan tugas. Dipandang sebagai profesi karena 
manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk 
mencapai suatu prestasi manajer dan para profesional 
dituntun oleh suatu kode etik.                              

Nanang fatah (2004) mengartikan manajemen 
sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, me-
mimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan 
segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara 
efektif dan efisien. Dalam asumsi ini pengelolaan atau 
manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk 
melakukan suatu kegiatan bersama orang lain atau 
melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi.  

John D. Millett (2005) membatasi manajeme is the 
procces of directing and facilitating the work of people 
organized in formal groups to achieve a desired goal (adalah 
suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja 
kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok 
formal untuk mencapai tujuan. Menurut Andrew F. Siula 
Managemeni in general refers to planning, organizing, 
controlling, staffing, leading, motivating, communication, and 
decision making activities performed by any organization in 
order to coordinate the varied resources of the enterprise so as 
bring an efficient creation of some product or service. Artinya 
manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas 
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penem-
patan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan 



M. Sobry Sutikno 

Pengantar Supervisi Pendidikan 7 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap 
organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan 
berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 
sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara 
efisien. Manajemen menurut Oemar Hamalik (2006) 
adalah suatu proses yang berkenaan dengan keseluruhan 
usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta 
sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang 
efisien, dan efektif untuk mencapai tujuan yang 
ditentukan sebelumnya. 

Sementara itu, Stoner (dalam Handoko (1994) 
menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan peng-
awasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 
penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi 
lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan. Harold & Cyril O’Dannel (1995), meng-
artikan manajemen sebagai usaha untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.  

Menurut istilah, Nanang Fattah (2004) mem-
berikan pengertian manajemen sebagai proses pe-
rencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan me-
ngendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya 
agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat 
disimpulkan, bahwa manajemen adalah serangkaian 
kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memoti-
vasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya 
di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya 
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manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan 
organisasi. 

 
B. Pengertian Manajemen Pendidikan 

Manajemen pendidikan menurut Muhaimin, 
dkk. (2010) adalah manajemen yang diterapkan dalam 
pengembangan pendidikan. Made Pidarta (1988), 
mengartikan manajemen pendidikan sebagai aktivitas 
memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat 
dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah di-
tentukan sebelumnya. Manajemen pendidikan menurut 
Hartati Sukirman (1998) adalah penataan, pengelolaan, 
pengaturan dan kegiatan-kegiatan lain sejenisnya yang 
berkenaan dengan lembaga pendidikan beserta segala 
komponennya, dan dalam kaitannya dengan pranata dan 
lembaga lain.  

Mulyasa, (2002) mejelaskan bahwa manajemen 
pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja 
sama yang sistematik, sistemik, dan komprehensif dalam 
rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai 
segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan 
proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang tealah 
ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, 
maupun tujuan jangka panjang. Gaffar (1989) men-
jelaskan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti 
sebagai suatu proses kerja sama yang sistematik, 
sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional.  
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Dari beberapa pengertian tersebut, maka 
manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan 
atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama 
sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan 
secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di 
lingkungan tertentu. Dalam artian sederhana, mana-
jemen pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip 
manajemen dalam bidang pendidikan. 

 
C. Hubungan Administrasi dengan Manajemen  

Secara umum administrasi sering diartikan sama 
dengan manajemen, administrator dengan manajer. 
Namun akhir-akhir ini ada beberapa penulis yang 
mencoba membedakannya, walaupun kadang-kadang 
pembedaan itu tidak konsisten. Kalaupun ada, maka 
perbedaan itu nampaknya tidak fundamental. Ke-
tidaksamaan pendapat yang ada dapat dipahami, sebab 
di dalam prakteknya ada tiga pendapat tentang 
hubungan antara administrasi dengan manajemen yakni: 

 
1. Administrasi lebih luas dari manajemen atau 

administrasi mencakup manajemen, asumsi ini sama 
dengan pendapat: 

a. Albert Lepawsky, dalam bukunya Administration 
mengatakan “Administration is used in broad sense to 
include organization and manajemen” (administrasi 
dalam arti yang luas mencakup administrasi dan 
manajemen).  

b. Oliver Sheldon dalam bukunya The Phylosophy of 
Management mengatakan administrasi menentu-



M. Sobry Sutikno 

Pengantar Supervisi Pendidikan 10 

kan tujuan sedangkan manajemen berusaha untuk 
mencapai tujuan tersebut. 

 Para penganut faham ini, mengartikan ad-
ministrasi sebagai penetapan dan penentuan tujuan, 
sedangkan manajemen adalah upaya untuk mencapai 
tujuan tersebut. 
 
2. Administrasi identik dengan manajemen, dengan 

alasan: 
a. Dalam istilah sehari-hari terutama dalam arti 

kelembagaan keduanya sering dipakai menunjuk 
isi yang seperti Akademi Administrasi, Akademi 
Manajemen. 

b. Dilihat dari pengertiannya baik administrasi 
maupun manajemen merupakan proses. Kegiatan 
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

c. J.E. Walters memberi definisi admninistrasi 
sebagai proses planing organizing, managing, 
approasing, and controlling an anterprise, 
mempunyai kesamaan dengan pendapat Harol 
Kontz dan  Cyril O’donel yang mengatakan 
bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah planning, 
organizing, staffing, directing, and controling. 

d. Dalam Webster’s Dictionary New Collegiats 
administrasi maupun manajemen merupakan 
proses, kegiatan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. 

3. Administrasi lebih sempit dari manajemen, dalam arti 
administrasi tercakup dalam manajemen, secara 
spesifik adminstrasi merupakan satu bidang dari 
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manajemen sebab manajemen terdiri dari bidang 
yakni production, marketing financial, personel, human 
relation, and administrativ management. Dalam faham ini 
administrasi disamakan dengan office management, 
yakni sebagai kegiatan ketatausahaan atau sama 
dengan arti administrative yang berasal dari bahasa 
Belanda. 

 Analisis secara kritis dari ketiga konsep di atas  
kita berpendirian bahwa tanpa manajemen unsur-unsur 
kegiatan administrasi tidak mungkin dapat dikoor-
dinasikan. Ini memberi arti administrasi dan manajemen 
sukar dipisahkan satu dengan yang lain.  

 
D. Fungsi-fungsi Manajemen Pendidikan 
1. Fungsi Perencanaan  

Ngalim Purwanto (2006) mengartikan perencana-
an sebagai kegiatan yang harus dilakukan pada per-
mulaan dan selama kegiatan manajemen itu ber-
langsung. Perencanaan merupakan salah satu syarat 
mutlak bagi setiap kegiatan manajemen. Tanpa pe-
rencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami 
kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan 
yang diinginkan. 

Perencanaan dapat dirumuskan sebagai ke-
seluruhan proses pemikiran dan penentuan secara 
matang terhadap hal yang akan dikerjakan pada masa 
yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang 
telah ditentukan (Afifuddin, 2005).  

Perencanaan merupakan salah satu syarat 
mutlak bagi setiap kegiatan manajemen. Tanpa pe-
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rencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami 
kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan 
yang diinginkan. Penjelasan tersebut menunjukkan 
bahwa perencanaan merupakan hal yang sangat penting 
yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam mencapai 
tujuan. Perencanaan harus dibuat agar semua tindakan 
terarah dan terfokus pada tujuan yang akan dicapai. 

 
2. Fungsi Pengorganisasian  

Pengorganisasian merupakan aktivitas me-
nyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja 
antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan 
usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan (Nagalim purwanto, 2003). Afifudin (2005) 
merumuskan pengorganisasian sebagai kegiatan me-
nyusun struktur dan membentuk hubungan-hubungan 
agar diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai tujuan 
bersama. 

Oliver Shelsom, John M. Phiffner, S. Owen Lane 
menjelaskan bahwa organisasi adalah penggabungan 
kerja orang-orang atau  sekelompok orang-orang yang 
memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas, 
Sedangkan James Money melihat organisasi sebagai 
bentuk perserikatan manusia yang sifatnya untuk 
mencapai tujuan (Diet sehertian , 1994). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
pengorganisasian merupakan sebuah aktivitas-aktivitas 
dalam menyusun kegiatan yang di dalamnya terdapat 
orang-orang yang memiliki kemampuan dalam me-
laksanakan tugas-tugas dan membentuk hubungan-
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hubungan sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam 
mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. 

 
3. Fungsi Pemotivasian 

Ada beberapa definisi motivasi, berikut ini: 
1. Greenberg dan Baron (1993) yang mendefinisikan 

motivasi sebagai ”suatu set proses yang dapat mem-
bangkitkan, mengarah dan mengekalkan tingkah-
laku manusia kearah suatu sasaran”.  

2. Mondy et al, (1980) yang menyatakan motivasi ialah; 
”proses yang mempengaruhi dan merangsang 
seseorang dengan melaksanakan suatu tindakan 
untuk mencapai suatu sasaran”. 

Dari sejumlah teori tersebut diatas sebenarnya 
tidak ada pertentangan, tetapi saling melengkapi. 
Apabila disimpulkan maka motivasi meliputi hal-hal 
sangat kompleks. Motivasi merupakan suatu kekuatan 
yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu 
kegiatan. Motivasi dapat mempengaruhi prestasi se-
seorang dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. 
Apabila para guru mempunyai motivasi kerja yang 
tinggi, mereka akan terdorong dan berusaha untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang 
berlaku di sekolah sehingga diperoleh hasil kerja yang 
maksimal. 

Adapun istilah pemotivasian yang dimaksud di 
sini merupakan upaya yang dilakukan oleh pimpinan 
untuk memberikan motivasi pada bawahan. 
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4. Fungsi Pengawasan 
Dengan melakukan pengawasan (evaluasi), 

dapat diketahui efektivitas setiap kegiatan organisasi 
serta dapat diketahui kelemahan dan kelebihan selama 
berlangsungnya proses administrasi. Kelemahan yang 
ada dapat dicarikan jalan keluarnya dan kelebihannya 
dapat dipertahankan atau mungkin ditingkatkan. Selain 
itu, dapat diketahui apakah seluruh rangkaian kegiatan 
dalam organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 
apakah seluruh proses administrasi telah berjalan 
dengan baik. 

Evaluasi sebagai fungsi administrasi adalah 
aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana 
pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses kese-
luruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana 
atau program yang telah ditetapkan dalam rangka 
mencapai tujuan pendidikan (M. Nagalim purwanto, 
2003). 
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Bagian 3 
 

FUNGSI PERENCANAAN  
 
 

A. Pengertian Perencanaan 
Sondang P Siagian (1986) menjelaskan bahwa 

perencaaan merupakan keseluruhan proses pemikiran 
dan penentuan secara matang terhadap hal-hal yang 
akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam 
rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Definisi 
yang dikemukakan oleh A.W.P. Guruge (1974) (Kon-
sultan UNESCO di Bangkok) bahwa: A  simpler definition 
of Educational Planning is the process or preparing decisions 
for action in the future in the field of educational development 
is the function of educational planning (Perencanaan 
Pendidikan adalah proses mempersiapkan keputusan-
keputusan bagi kegiatan di masa depan dalam bidang 
pembangunan pendidikan adalah tugas dari perencana-
an pendidikan).  
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Perencanaan merupakan proses penentuan 
tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan 
menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan itu seefesien mungkin (Roger A. 
Kauffman, 1972). Dalam setiap perencanaan selalu 
terdapat tiga kegiatan yang tidak dapat dipisahkan 
antara satu dengan yang lainnya dalam proses 
perencanaan. Ketiga kegiatan tersebut adalah (1) 
Perumusan tujuan yang ingin dicapai;(2) Pemilihan 
program untuk mencapai tujuan itu; (3) Identifikasi dan 
pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas. 

Albert Waterston menyebut “Palnning as an 
organized intellegent achieve spesipic goal” perencanaan 
sebagai upaya pemikiran yang teratur guna  memilih 
alternatif-alternatif yang tersedia yang terbaik untuk 
mencapai tujuan tertentu (Bintoro Tjokroamidjojo, 1980). 
Sementara itu Wijoyo Nitisastro merumuskan peren-
canaan dalam dua  hal:  

Pertama: Penentuan konkret yang hendak dicapai 
dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang 
dimiliki masyarakat yang bersangkutan. 

Kedua: Pilihan diantara cara-cara alternatif yang 
efesien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan 
tersebut. Pengertian perencanaan tersebut menekankan 
keterkaitannya dengan tujuan yang akan dicapai. 

Dalam hal ini, perencanaan adalah rangkaian 
kegiatan yang diambil untuk melakukan tindakan pada 
masa yang akan datang. Dalam perencanaan meliputi 
kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana 
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mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, 
dan berapa banyak biayanya. 
 
B. Fungsi Perencanaan 

M.Moh Rifa’I (1987) mengemukakan fungsi pe-
rencanaan sebagai berikut: 

 
1. Perencanaan merupakan titik tolak untuk memulai 

kegiatan; dan akan lebih menjelaskan tujuan yang 
akan dicapai. 

Untuk merencanakan sesuatu harus diketahui 
dengan jelas apa yang hendak dicapai. Dengan kata lain, 
kita harus dapat merumuskan dan memperinci tujuan-
tujuan kita: apa tujuan sementara, apa tujuan yang lebih 
jauh dan apa tujuan akhirnya (tujuan umum dan 
akhirnya). 

 
2. Perencanaan merupakan pegangan dan arah dalam 

pelaksanaan.  
Dengan menentukan langkah-langkah lebih 

dahulu, kita akan mengetahui apa yang akan kita 
kerjakan setahap demi setahap. Kita tidak akan 
bertinadak oportunistik, menurut keadaan seketika saja, 
atau menurut kesempatan yang ada saja. 

 
3. Perencanaan meningkatkan kerjasama dan 

koordinasi. 
4. Perencanaan mencegah, sedikitnya mengurangi 

pemborosan, baik berupa pemborosan waktu, 
tenaga, maupun material. 
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Pada waktu perencanaan kita harus sudah 
melihat hubungan antara kegiatan-kegiatan, kebutuhan 
dan kemungkinan: apabila sesuatu akan diperlukan, 
kegiatan apa yang harus dilakukan, alat dan tenaga apa 
yang diperlukan dalam kegiatan itu, dan sebagainya. 
Segala sesuatu sudah dapat diperkirakan, baik mengenai 
tenaga, alat, tempat, waktu, biaya, dan tidak akan terlalu 
digantungkan pada situasi dan kebutuhan yang men-
dadak. 

 
5. Perencanaan memudahkan pengawasan. 

Dengan adanya rencana yang menggariskan dan 
menentukan langkah-langkah yang harus dikerjakan, 
petugas pengawasan dapat lebih mengikutinya dan 
mengawasinya. 

 
6. Perencanaan memungkinkan evaluasi yang teratur. 

Evaluasi merupakan proses perbandingan antara 
usaha yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang harus 
dicapai. Dengan adanya rencana yang jelas, yang 
menggambarkan langkah-langkah yang akan diambil, 
akan lebih mudah lagi bagi kita untuk mengikuti 
pelaksanaan usaha sejak permulaan sampai akhir.  Setiap 
saat dapat dibandingkan atau diukur apa yang telah 
dihasilkan dengan apa yang telah direncanakan. Jadi 
evaluasi dapat diadakan secara kontinyu dan teratur. 

 
7. Perencanaan memudahkan penyesuaian dan situasi; 

lebih memungkinkan untuk mengadakan adjusting 
(penyesuaian), readjusting dan re-planning. Jika 
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dianggap perlu untuk mengadakan koreksi dan 
perbaikan, setelah diadakan evaluasi yang teratur. 

Menurut  Oemar Hamalik (1991),  fungsi pe-
rencanaan adalah sebagai roda untuk menciptakan 
perubahan dalam masyarakat. Sejauhmana adaptasi dan 
inovasi dapat dilakukan oleh organisasi lembaga 
bergantung pada kematangan perencanaan. Kematangan 
rencana terletak pada sistem pembuatan keputusan yang 
dilakukan oleh pengelola organisasi bersangkutan. 
Pengelola organisasi harus mampu mengintegrasikan 
pengetahuannya, harus kreatif, dan memiliki informasi 
yang relevan. Pada hakikatnya perencanaan meng-
andung unsur motivasi untuk melaksanakannya dan 
mencapai hasil optimal (achieving motivation) dan sebagai 
alat untuk mengontrol tingkat pelaksanaan dan 
keberhasilan rencana tersebut. 

Selain itu, menurut H.D. Sudjana (1992) fungsi 
perencanaan adalah sebagai berikut: 
1. Perencanaan merupakan model pengambilan ke-

putusan secara rasional dalam memilih dan 
menetapkan tindakan-tindakan untuk mencapai 
tujuan. 

2. Perencanaan berorientasi pada perubahan dari 
keadaan masa sekarang kepada suatu keadaan yang 
diinginkan di masa datang sebagaimana dirumuskan 
dalam tujuan yang akan dicapai. 

3. Perencanaan memberi arah mengenai bagaimana 
dan kapan tindakan akan diambil serta pihak yang 
terlibat dalam tindakan tersebut. 
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Jadi, secara garis besar, ada beberapa fungsi 

perencanaan sebagai berikut: 
1. Perencanaan memberi arah mengenai bagaimana 

dan kapan tindakan akan diambil serta pihak yang 
terlibat dalam tindakan tersebut; 

2. Perencanaan merupakan titik tolak untuk memulai 
kegiatan dan akan lebih menjelaskan tujuan yang 
akan dicapai; 

3. Perencanaan merupakan pegangan dan arah dalam 
pelaksanaan. Dengan menentukan langkah-langkah 
lebih dahulu, kita akan mengetahui apa yang akan 
kita kerjakan setahap demi setahap; 

4. Perencanaan memberikan kesempatan untuk me-
milih berbagai alternatif cara yang terbaik atau 
kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang 
baik; 

5. Perencanaan mencegah, sedikitnya mengurangi pem-
borosan, baik berupa pemborosan waktu, tenaga, 
maupun material; 

6. Perencanaan membantu menghindari kesalahan 
dalam usaha; 

7. Perencanaan memudahkan pengawasan. Dengan 
adanya rencana yang menggariskan dan me-
nentukan langkah-langkah yang harus dikerjakan, 
petugas pengawasan dapat lebih mengikutinya dan 
mengawasinya. 

8. Dengan adanya perencanaan dapat diperoleh 
tindakan yang tepat dan terkoordinasi dari berbagai 
unit kerja. 
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C. Proses Perencanaan 
Bintoro Tjokroamidjojo (1980) mengemukakan 

tahapan dalam suatu proses perencanaan sebagai 
berikut: 
1. Penyusunan rencana, yang terdiri dari unsur-unsur: 

(a) tinjauan keadaan; (b) perkiraan masa yang akan 
dilalui rencana; (c) penataan tujuan rencana dan 
pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana 
tersebut; (d) identifikasi kebijaksanaan dan kegiatan 
usaha yang perlu dilakukan dalam rencana; (e) 
persetujuan rencana. 

2. Penyusunan program rencana. Dalam tahap ini 
dilakukan perumusan yang lebih terperinci me-
ngenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu 
tertentu, suatu perincian kegiatan, jumlah dan jadwal 
pembiayaan. Sering kali tahap ini perlu dibantu 
dengan paenyusunan suatu flow-chart atau network-
plan. 

3. Pelaksanaan rencana. Dalam tahap pelaksanaan 
operasi perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan 
pemeliharaan, kebijaksanaan-kebijaksanaan pun 
perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan 
secara terus menerus memerlukan penyesuaian-
penyesuaian. 

4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana. 
Adapun tujuan perencanaan adalah: (a) meng-
usahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan 
sesuai dengan rencananya; (b) apabila terdapat 
penyimpangan dapat diketahui seberapa jauh 
penyimpangan tersebut dan apa yang menjadi faktor 
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penyebabnya; (c) melakukan tindakan korektif ter-
hadap penyimpangan-penyimpangan. 

5. Melakukan evaluasi. Evaluasi ini membantu kegiatan 
pengawasan. Dari evaluasi dapat dilakukan per-
baikan terhadap perencanaan selanjutnya atau 
penyesuaian terhadap pelaksanaan rencana itu 
sendiri. 

Secara sederhana, langkah-langkah dalam peren-
canaan meliputi hal-hal berikut: (1) Menentukan dan 
merumuskan tujuan yang hendak dicapai; (2) Meneliti 
masalah-masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan; 
(3) Mengumpulkan data dan informasi-informasi yang 
diperlukan; (4) Menentukan tahap-tahap atau rangkaian 
tindakan; (5) Merumuskan bagaimana pekerjaan-
pekerjaan itu akan diselesaikan. 
 
D. Karakteristik Perencanaan Pendidikan 

Organisasi pendidikan berbeda dengan or-
ganisasi lainnya, oleh karena itu perencanaannya pun 
berbeda dengan perencanaan yang lain, karena pen-
didikan mempunyai keunikan dan kompleksitas yang 
tidak dimiliki oleh perencanaan lainnya. Ciri-ciri tersebut 
diwarnai oleh pandangan terhadap pendidikan dan yang 
menjadi masukkannya adalah manusia, yang me-
merlukan pendidikan juga manusia, serta keluarannya 
pun manusia. 

Ibnu Syamsi. (1994) menjelaskan pada hakikat-
nya perencanaan itu mengandung beberapa aspek, yaitu: 
1. Perencanaan itu merupakan proses yang ber-

kesinambungan. Rencana yang lengkap meliputi 
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rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka 
pendek. Jadi, pada hakikatnya suatu rencana akan 
diikuti dengan rencana berikutnya secara ber-
kesinambungan. 

2. Perencanaan itu akan melibatkan semua pimpinan 
dalam organisasi itu. Perencanaan organisasi me-
libatkan seluruh pimpinan dalam organisasi tersebut. 
Pelibatan pimpinan itu terbatasi pada bidang yang 
dipimpinnya. Bidang yang satu tidak terlepas dari 
bidang yang lain, karena ada pelibatan operasional 
dan ada kegiatan penunjang. 

3. Perencanaan ini disusun secara bertingkat. Rencana 
yang dimuat oleh pimpinan umumnya merupakan 
perencanaan strategis, ini harus diikuti dengan 
perencanaan taktis yang menjadi tugas pimpinan 
tingkat menengah. Kemudian rencana taktis inipun 
akan diikuti dengan perncanaan operasional oleh 
pimpinan tingkat bawah. Dengan demikian rencana 
yang disusun berkesinambungan itu juga disusun 
secara hirarkis. 

4. Perencanaan itu menyangkut kegiatan organisasi 
untuk waktu yang akan datang. Ciri khas dari setiap 
perencanaan itu adalah untuk kegiatan mendatang. 
Kegiatan mendatang itu perlu direncanakan supaya 
pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan sistematis. 

5. Perencanaan merupakan jawaban keadaan statusquo 
dari organisasi yang bersangkutan. Keadaan status-
quo adalah keadaan yang mandeg (berhenti) ini 
sudah barang tentu tidak dikehendaki karena 
organisasi harus mengikuti dinamika masyarakat. 
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Masyarakat senantiasa berkembang dan bersifat 
dinamis. 

Lebih rinci, Udin Syaefudin & Abin Syamsuddin 
(2007) menjelaskan bahwa karakteristik perencanaan 
pendidikan yang baik, yaitu: (1) Perencanaan pen-
didikan harus mengutamakan nilai-nilai manusiawi 
karena pendidikan itu membangun manusia yang harus 
mampu membangun dirinya dan masyarakatnya; (2) 
Perencanaan pendidikan harus dapat memberikan 
kesempatan untuk mengembangkan berbagai potensi 
anak didik seoptimal mungkin; (3) Perencanaan 
pendidikan harus memberikan kesempatan pendidikan 
yang sama bagi semua anak didik; (4) Perencanaan 
pendidikan harus komprehensif  dan sistematis dalam 
arti tidak parsial tetapi menyeluruh, terpadu serta 
disusun secara logis dan rasional serta mencakup 
berbagai jenis dan jenjang pendidikan; (5) Perencanaan 
pendidikan harus berorientasi kepada pembangunan 
dalam arti bahwa program pendidikan haruslah 
ditujukan untuk membantu mempersiapkan man-
power yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangun-
an; (6) Perencanaan pendidikan harus dikembangkan 
dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai 
komponen  pendidikan secara sistematis; (7) Peren-
canaan pendidikan harus menggunakan resources 
secermat mungkin karena resources yang tersedia adalah 
langka; (8) Perencanaan pendidikan haruslah ber-
orientasikan kepada masa datang, karena pendidikan 
adalah proses jangka panjang  dan jauh untuk meng-
hadapi masa depan; (9) Perencanaan pendidikan 
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haruslah responsif terhadap kebutuhan  yang ber-
kembang di masyarakat tidak statis tapi dinamis; (10) 
Perencanaan pendidikan haruslah merupakan sarana 
untuk mengembangkan inovasi pendidikan hingga 
pembaharuan terus-menerus berlangsung. 

 
E. Kriteria Perencanaan yang Baik 

Afifuddin (dalam M. Sobry Sutikno, 2007) 
menjelaskan bahwa perencanaan yang baik harus dapat 
memberikan jawaban terhadap konsep pertanyaan yang 
dirumuskan dalam 6 pertanyaan: What, Why, Where, 
When, Who, How. 
1. What (apa), menanyakan tujuan, rencana, dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan. 
2. Why (mengapa), menanyakan sebab-sebab mengapa 

jenis kegiatan itu harus dilaksanakan. Jawaban 
terhadap pertanyaan ini memberikan argumentasi, 
atau alasan-alasan kenapa perencanaan dibuat 
sehinggga memperoleh pengertian yang lebih jelas 
dan terperinci tentang latar belakang pemikiran 
perencanaan tersebut. 

3. Where (dimana), menanyakan hal yang berhubungan 
dengan lokasi atau tempat rencana itu akan 
dilaksanakan. 

4. When (kapan), menanyakan yang berhubungan 
dengan waktu rencana itu akan dilaksanakan. Hal ini 
mencakup prioritas, fase-fase pencapaian, bahkan 
jangka pencapaian suatu rencana. 

5. Who (siapa), menanyakan orang yang akan 
bertanggung-jawab, yang akan melaksanakan dan 
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yang akan mengawasi. Hal ini mencakup wewenang 
dan tanggung jawab, hirarki, syarat-syarat personal, 
pembagian tugas, pengadaan tenaga, dan penem-
patannya, dan pembinaannya. 

6. How (bagaimana) cara melaksanakan kegiatan-
kegiatan itu, mencakup sistem dan tata kerja, standar 
yang harus dipenuhi, iklim disekitar lokasi, 
pembiayaan, dan lain-lain. 

 
F. Faktor-faktor yang Menghambat dalam Membuat 

Suatu Perencanaan 
Dalam membuat suatu perencanaan orang 

menghadapi berbagai hambatan. 
 
1. Kesulitan dalam meramalkan 

Dalam praktek seorang perencana sukar untuk 
membuat ramalan yang tepat untuk masa datang. 
Sebabnya karena keadaan mendatang sering tidak 
menentu dan sulit untuk diramalkan. 

 
2. Kesulitan dalam pembiayaan 

Pembiayaan dalam perencanaan sangat me-
nentukan yang mana biaya itu bukan hanya untuk 
memperoleh data tetapi masih banyak lagi biaya yang 
lain dalam membuat perencanaan yang baik. 

 
3. Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi 

Data dan informasi kurang memenuhi ke-
butuhan untuk membuat perencanaan yang baik apabila 
hanya dicari dari biro statistik atau berdasarkan berita 
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saja. Tetapi data dan informasi secara lengkap hanya 
dapat dilakukan dengan penelitian. Dalam penelitian 
inilah kesulitan karena menyangkut dana dan tenaga 
ahli. 

 
4. Kesulitan dalam proses berfikir 

Kesulitan lain dalam perencanaan yang paling 
penting adalah proses berfikir dalam meremalkan 
kemungkinan-kemungkinan kejadiaan yang akan 
datang. 

 
5. Kurang jelasnya tujuan 

Kesulitan lain yang merupakan rintangan 
terbesar dalam membuat perencanaan yang baik yaitu 
kurang jelasnya tujuan dan kurang ditegaskan pem-
batasan masalah untuk membuat perencanaan yang baik. 
Perencanaan itu sendiri membutuhkan penentuan tujuan 
dan pengelolaan masalah yang menunjukkan tindakan 
apa yang harus diambil. Jadi tanpa adanya tujuan yang 
jelas sulit untuk dicapai perencanaan yang baik.  
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Bagian 4 
 

FUNGSI  
PENGORGANISASIAN  

 
 
 

A. Pengertian Pengorganisasian 
Malayu S.P. Hasbuan (2005) mendefinisikan 

pengorganisasian sebagai proses penentuan, penge-
lompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan 
orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat 
yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara 
relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan 
melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Pengorganisasian 
sebagai salah satu fungsi manajemen dapat diartikan 
sebagai kegiatan menyusun struktur dan membentuk 
hubungan-hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam 
usaha mencapai tujuan bersama (H. Afifuddin, 2005). Di 
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dalam pengorganisasian terdapat adanya pembagian 
tugas-tugas, wewenang, dan tanggungjawab secara 
terinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian, 
sehingga terciptalah adanya hubungan kerjasama yang 
harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan (Ngalim Purwanto, 2002).  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
pengorganisasian merupakan aktivitas dalam menyusun 
dan membentuk hubungan kerja antara orang-orang 
yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-
tugas sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam 
mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Salah satu 
prinsif pengorganisasian adalah terbaginya semua tugas 
dalam berbagai unsur organisasi secara proporsional. 
Pengorganisasian sebagai fungsi manajemen pendidikan 
menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidikan 
termasuk kepala sekolah. Kita mengetahui bahwa 
kegiatan sekolah sehari-hari terdapat bermacam-macam 
jenis pekerjaan yang memerlukan kecakapan dan 
keterampilan serta tanggung-jawab yang berbeda-beda. 
Keragaman tugas dan pekerjaan semacam itu tidak 
mungkin dilakukan dan dipikul sendiri oleh seorang 
pemimpin. Dalam hal inilah terletak bagaimana 
kecakapan kepala sekolah mengorganisasi guru-guru 
dan pegawai yang lainnya dalam menjalankan tugasnya 
sehari-hari sehingga tercipta adanya kerjasama yang 
harmonis dan lancar. Yang perlu diperhatikan dalam 
pengorganisasian antara lain ialah bahwa pembagian 
tugas, wewenang, dan tanggungjawab, hendaknya di-
sesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahu-
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an dan kepribadian masing-masing orang yang di-
perlukan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. 
Pengorganisasian dibutuhkan untuk menghindari 
adanya tumpang tindih dalam pekerjaan, perlimpahan 
wewenang dan penyelesaian permasalahan yang ada 
dalam oraganisasi. Dengan demikian, dapat diciptakan 
hubungan serasi antar semua orang yang terlibat dalam 
organisasi. 
 
B. Prinsip-prinsip Pengorganisasian 

Ada 12 prinsip pengorganisasian, berikut ini: 
1. Pengorganisasian harus mempunyai tujuan yang 

jelas; 
2. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja; 
3. Asas kesatuan komando, yaitu sebagai kesatuan 

pimpinan dimana setiap orang dibatasi menerima 
perintah dari satu orang atasannya saja; 

4. Keseimbangan antara tugas, tanggung jawab, dan 
kekuasaan; 

5. Asas komunikasi; 
6. Prinsip kontinuitas, artinya segala pekerjaan tidak 

boleh terhenti; 
7. Prinsip koordinasi, yaitu suatu koordinasi yang 

sempurna harus dipelihara dalam organisasi baik di 
antara anggota maupun di antara kelompok pekerja-
pekerja dan satuan-satuan kerjanya; 

8. Organisasi harus mempunyai pimpinan yang 
mampu menggerakkan dan mengarahkan para 
anggotanya serta mendelegasikan tugas, wewenang, 
dan tanggung-jawab anggotanya sesuai dengan 
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bakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. 
Pimpinan juga tidak membedakan pentingnya 
petugas dalam suatau unit kerja; 

9. Prinsip kelayakan; 
10. Prinsip mengenal kode etik organisasi; 
11. Bahwa perlu adanya pertanggungjawaban terus 

menerus terhadap hasil-hasil kerja yang diperoleh; 
12. Pengorganisasian harus fleksibel dan seimbang. 

Dalam arti bila terjadi perubahan atau penambahan 
volume kerja maka struktur organisasi harus 
disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.  

 
C. Proses Pengorganisasian 

Proses pengorganisasian adalah langkah-langkah 
yang dilakukan untuk membentuk sebuah organisasi. 
Proses tersebut menurut Nanang Fattah (1996) bisa di 
gambarkan dalam bagan berikut: 
1. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah merinci 

pekerjaan  
Menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan 
untuk mencapai tujuan. 

2. Pembagian kerja  
Membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan yang 
dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau ke-
lompok. Pada proses inilah  perlu di perhatikan 
kualifikasi orang yang akan di serahi tugas, agar 
tugas yang di kerjakan dapat terselesaikan dengan 
baik dan tercapainya tujuan. 

3. Penyatuan pekerjaan  
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Menggabungkan pekerjaan para anggota dengan 
cara yang rasional, efisien. Proses ini pada organisasi 
yang sudah besar biasanya disebut departemen-
talisasi. 

4. Koordinasi pekerjaan 
Menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoor-
dinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang 
harmonis.  

5. Monitoring dan reorganisasi 
Mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk 
mempertahankan dan meningkatkan efektivitas, 
karena pengorganisasian merupakan proses yang 
berkelanjutan, diperlukan penilaian ulang terhadap 
keempat langkah sebelumnya secara terprogram/ 
berkala, untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan 
efisien dalam memenuhi kebutuhan. 

 
D. Prinsip Penyusunan Suatu Organisasi 

Prajoedi Atmosudirdjo (dalam Afifudin, 2005) 
mengemukakan beberapa prinsip penyusunan suatu 
organisasi yaitu: 
1. Organisasi harus mempunyai tujuan. 
2. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja. 
3. Keseimbangan antara tugas, tanggung jawab, dan 

kekuasaan. 
4. Asas kesatuan komando 
5. Asas komunikasi. 
6. Pengamatan pimpinan terhadap pelaksanaan tugas 

organisasi. 
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7. Prinsip kontinuitas, artinya segala pekerjaan tidak 
boleh terhenti. 

8. Prinsip koordinasi. 
9. Pimpinan tidak membedakan pentingnya petugas 

dalam suatau unit kerja. 
10. Prinsip kelayakan.prinsip mengenal kode etik 

organisasi.   
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Bagian 5 
 

FUNGSI  
PEMOTIVASIAN  

 
 
A. Pengertian dan Konsep Dasar Motivasi 

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh 
pimpinan dalam organisasi adalah bagaimana mereka 
dapat menggerakkan para pegawannya agar mau dan 
bersedia mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk 
kepentingan organisasi. Untuk itu, seorang pimpinan 
harus selalu dapat memelihara semangat, kesadaran dan 
kesungguhan dari karyawannya untuk terus me-
nunjukkan kinerja yang optimal. Dengan kata lain, salah 
satu tantangan berat bagi organisasi adalah bagaimana 
motivasi karyawan dapat tumbuh dan terbina dengan 
baik. 
1. J.P. Chaplin (2001), motivasi merupakan  suatu 

variabel yang ikut campur tangan yang digunakan 
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untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu didalam 
organisme, yang membangkitkan, mengelola, mem-
pertahankan, dan menyalurkan tingkah laku menuju 
satu sasaran.  

ii. Lusi, (1996) dalam Moekijat (1990) motivasi ialah 
suatu kekuatan yang mendorong atau menarik yang 
tercermin dalam tingkah laku yang konsisten menuju 
tujuan tertentu. 

iii. Waluyo (1990) Motivasi adalah seluruh proses 
gerakan, termasuk situasi yang mendorong timbul-
nya kekuatan pada diri individu; sikap yang di-
pengaruhi untuk pencapaian suatu tujuan. 

iv. Greenberg dan Baron (1993) yang mendefinisikan 
motivasi sebagai ”suatu set proses yang dapat 
membangkitkan, mengarah dan mengekalkan 
tingkahlaku manusia kearah suatu sasaran”.  

v. Mondy et al, (1980) yang menyatakan motivasi ialah; 
”proses yang, mempengaruhi dan merangsang 
seseorang dengan melaksanakan suatu tindakan 
untuk mencapai suatu sasaran”. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu kekuatan 
yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu 
kegiatan. Motivasi dapat mempengaruhi prestasi se-
seorang dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. 
Apabila para guru mempunyai motivasi kerja yang 
tinggi, mereka akan terdorong dan berusaha untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang 
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berlaku di sekolah sehingga diperoleh hasil kerja yang 
maksimal. 

Adapun istilah pemotivasian yang dimaksud di 
sini merupakan upaya yang dilakukan oleh pimpinan 
untuk memberikan motivasi pada bawahan. 

 
B. Teori-teori Motivasi 
1. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

Teori motivasi yang paling dikenal di kalangan 
ilmuan adalah teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow. 

Teori Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya 
semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia me-
nunjukkannya dalam 5 tingkatan kebutuhan yang 
berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari 
tingkatan terbawah sampai yang lebih kompleks, yang 
hanya akan penting setelah dasar terpenuhi. Kelima 
kebutuhan dasar manusia yang membentuk suatu hirarki 
kebutuhan Maslow adalah sebagai berikut: 
a. Kebutuhan fisiologis, meliputi sandang, pangan, 

papan, seksual, bebas dari rasa sakit. 
b. Kebutuhan keamanan, meliputi kebutuhan keamanan 

jiwa maupun kebutuhan keamanan harta. 
c. Kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan perasaan 

diterima dalam kelompok, kebutuhan akan perasaan 
dihormati, cinta dan persahabatan. 

d. Kebutuhan akan penghargaan berupa kebutuhan akan 
harga diri dan pandangan baik dari orang lain 
terhadap kita. 
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e. Kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk 
mewujudkan diri yaitu kebutuhan mengenai nilai dan 
kepuasan yang didapat dari pekerjaan. 

Abraham Maslow mendasarkan konsep hirarki 
kebutuhan manusia pada dua prinsip, yaitu (1) 
kebutuhan-kebutuhan manusia dapat disusun dalam 
suatu hirarki dari kebutuhan terendah sampai yang lebih 
tinggi. (2) suatu kebutuhan yang telah terpuaskan 
berhenti menjadi motivator utama. 
 
2. Teori “X” dan “Y” 

Mc. Gregor mengemukakan teori X dan teori Y 
sebagai hasil klasifikasi dari dua jenis tipe manusia yaitu 
tipe X dan tipe Y. Mc. Gregor, berusaha untuk 
menonjolkan pentingnya pemahaman tentang peranan 
sentral yang dimainkan manusia dalam organisasi. Teori 
X menyatakan bahwa para manajer menggunakan 
asumsi bahwa manusia mempunyai ciri-ciri sebagai 
berikut: (a) Tidak senang bekerja dan apabila mungkin 
akan berusaha mengelakkannya; (b) Karenanya manusia 
harus dipaksa, diawasi atau diancam dengan berbagai 
tindakan positif agar tujuan organisasi tercapai; (c) Para 
pekerja akan berusaha mengelakkan tanggung jawab dan 
hanya akan bekerja apabila menerima perintah untuk 
melakukan sesuatu; dan (d) Kebanyakan pekerja akan 
menempatkan pemuasan kebutuhan fisiologis dan 
keamanan di atas faktor-faktor lain yang berkaitan 
dengannya dan tidak akan menunjukkan keinginan atau 
ambisi untuk maju.  
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Sebaliknya teori Y menyatakan bahwa: (a) Para 
pekerja memandang kegiatan bekerja sebagai hal yang 
alamiah seperti halnya beristirahat dan bermain; (b) Para 
pekerja akan berusaha melakukan tugas tanpa terlalu 
diarahkan dan akan berusaha mengendalikan diri 
sendiri; (c) Pada umumnya para pekerja akan menerima 
tanggungjawab yang lebih besar; dan (d) Mereka akan 
berusaha menunjukkan kreativitasnya, dan oleh karena-
nya akan berpendapat bahwa pengambilan keputusan 
merupakan tanggungjawab mereka juga dan bukan 
semata-mata tanggungjawab orang yang menduduki 
jabatan manajerial. 
 
3. Teori Herzberg 

Frederick Herzberg mengembangkan teori 
motivasi dua faktor kepuasan. Herzberg mamandang 
bahwa kepuasan kerja berasal dari keberadaan motivator 
intrinsik dan bawa ketidakpuasan kerja berasal dari 
ketidakberadaan faktor-faktor ekstrinsik.  

Teori dua faktor Herzberg mengasumsikan 
bahwa hanya beberapa ciri pekerjaan dan karakteristik 
dapat menghasilkan motivasi. Beberapa karakteristik 
yang menjadi faktor manajer akan bisa menghasilkan 
kondisi kerja yang nyaman, tetapi tidak memotivasi 
karyawan. 

 
4. Teori Mc Clelland 

Menurut Mc. Clelland, seseorang dianggap 
mempunyai motivasi untuk berprestasi jika ia 
mempunyai keinginan untuk melakukan suatu karya 
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yang lebih baik dari prestasi karya orang lain. Dalam 
kaitan ini Mc. Clelland mengelompokkan adanya tiga 
macam kebutuhan, yaitu  
a. Kebutuhan untuk berprestasi: merupakan keinginan 

untuk mencapai prestasi dalam bekerja. Hal ini 
tercermin dari keinginan dia mengambil tugas yang 
dia dapat bertanggung jawab secara pribadi atas 
perbuatan-perbuatannya, dia menentukan tujuan 
yang wajar dengan memperhitungkan resiko-
resikonya, dia ingin mendapatkan umpan balik atas 
perbuatan-perbuatannya dan dia berusaha melaku-
kan segala hal secara kreatif dan inovatif. 

b. Kebutuhan untuk berafiliasi: Merupakan keinginan 
untuk mempertahankan hubungan yang bersahabat 
dengan orang lain. Dimana dia lebih mementingkan 
aspek-aspek antar pribadi dari pekerjaannya, dia 
lebih senang bekerja bersama, senang bergaul, dia 
berusaha mendapatkan persetujuan dari orang lain, 
dan dia akan melaksanakan tugas-tugasnya secara 
lebih efektif bila bekerja dengan orang lain dalam 
suasana kerja sama. 

c.  Kebutuhan untuk kekuasaan: kebutuhan ini tercermin 
pada seseorang yang ingin mempunyai pengaruh 
atas orang-orang lain dimana dia akan berusaha 
menolong orang lain walaupun pertolongan itu tidak 
diminta. Dia berusaha menguasai orang lain dengan 
mengatur perilakunya, dan membuat orang lain 
terkesan kepadanya, serta selalu menjaga reputasi-
nya. 
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C. Usaha-usaha untuk Membangkitkan Motivasi 
Seorang pemimpin yang ingin meningkatkan 

motivasi karyawannya bisa dengan cara-cara, diantara-
nya, berikut ini: 
1. Menginspirasi, yaitu dengan memasukkan semangat 

ke dalam diri orang agar bersedia melakukan sesuatu 
dengan efektif. Orang diinspirasi melalui ke-
pribadian pimpinan, keteladanannya, dan pekerjaan 
yang dilakukannya; 

2. Meminta masukan dari karyawan dan melibatkan 
mereka di dalam pembuatan keputusan yang 
mempengaruhi pekerjaan mereka; 

3. Kenalilah kebutuhan-kebutuhan pribadi karyawan 
karena karyawan akan lebih terdorong untuk bekerja 
bagi organisasi yang memperhatikan keperluan 
pribadinya; 

4. Memberikan insensif material kepada karyawan 
yang berprestasi baik; 

5. Tanggung Jawab terhadap Tugas. Dengan tanggung-
jawab ini, para karyawan akan memiliki kebebasan 
untuk memutuskan sendiri apa yang dihadapinya 
dan bagaimana menyelesaikan sendiri tugas-tugas 
yang diberikan kepadanya; 

6. Kompetisi. Persaingan, baik yang individu atau 
kelompok, dapat menjadi sarana untuk me-
ningkatkan motivasi kerja. Karena terkadang jika ada 
saingan, karyawan akan menjadi lebih bersemangat 
dalam mencapai kualitas kerja; 
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7. Pujian. Apabila ada karyawan yang berhasil me-
nyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu 
diberikan pujian; 

8. Memberikan semacam funishment; dll. 
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Bagian 6 
 

FUNGSI 
PENGAWASAN  

 
 
 
A. Arti Pengawasan 

Pengawasan merupakan bagian yang penting 
dalam manajemen. Bilamana rencana dan ke-
bijaksanaannya sudah baik berarti akan menentukan 
mudahnya pengawasan. Apabila struktur organisasi 
sudah ditentukan secara teliti, berarti tidak ada 
kecenderungan yang akan menyimpang daripada 
pengawasan. 

Mockler (dalam Muhammad Ismail Yusanto, 
2003), mengartikan pengawasan sebagai suatu upaya 
sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja 
dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem 
umpan balik informasi; untuk membandingkan prestasi 
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sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu; 
menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur 
signifikansi penyimpangan tersebut; dan mengambil 
tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin 
bahwa semua sumberdaya perusahaan telah digunakan 
dengan cara yang paling efekif dan efisien guna 
tercapainya tujuan organisasi.  

Menurut Sarwoto (dalam Baharuddin, 2010) 
memberi batasan pengawasan sebagai kegiatan manajer 
yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan telaksana 
sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang 
dikehendaki. Ini berarti bahwa sebaik apapun rencana 
akan bisa gagal apabila manajer tidak melakukan 
pengawasan. 

Franklin G. Moove (1964) memberikan arti 
“pengawasan adalah tindakan-tindakan yang berkaitan 
untuk memperbaiki kegiatan.” Menurut George R. Terry 
(1978) dalam bukunya Principles of Management 
mengemukakan pengertian pengawasan adalah “kegi-
atan lanjutan yang bersangkutan dengan ikhtiar untuk 
mengidentifikasikan pelaksanaan program yang harus 
sesuai dengan rencana”. Penampilan pelaksana dipantau 
agar tidak terjadi didalam mencapai tujuan (Koswara, 
2002). 

Pengawasan sebagai fungsi manajemen adalah 
aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana 
pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses ke-
seluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan 
rencana atau program yang telah ditetapkan dalam 
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rangka mencapai tujuan pendidikan (Ngalim purwanto, 
2003).  

Menurut paham klasik, pengawasan merupakan 
coercion atau Compeling artinya proses yang bersifat 
memaksa-maksa agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan 
dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. 
Berbeda dengan paham klasik, pengawasan menurut 
konsep sistem didasarkan kepada kesadaran yang 
bersifat cybernetic/system cybernetic, yaitu sistem ke-
sadaran yang memandang organisasi/ekosistem sebagai 
mesin homestatic yang bekerja secara otomatis. Faham 
pengawasan sebagai suatu system cybernetic adalah 
seperti thermostat yang merupakan sebuah sistem yang 
mengatur diri sendiri. Prinsip dasar yang menjadi kunci 
dalam sistem pengawasan adalah umpan balik (feedback). 
(Nanang Fatah, 2004) 

Hadari Nawawi (1992) mengartikan pengawasan 
sebagai kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja 
personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan 
alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan. 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari 
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk me-
ngumpulkan data dalam usaha mengetahui ketercapaian 
tujuan dan kesulitan apa yang ditemui dalam pe-
laksanaan itu. 

Jadi pengawasan sebagai kandali performan 
petugas, proses dan output sesuai dengan rencana, 
kalaupun ada penyimpangan hal itu diusahakan agar 
tidak lebih dari batas yang dapat ditoleransi. 
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Oleh karena itu, sistem pengawasan harus 
dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena 
kecepatan dan ketepatan tindakan korektif sebagai hasil 
akhir proses pengawasan bergantung pada macamnya 
informasi yang diterima. 

 
B. Bentuk-bentuk Pengawasan 

Ada tiga bentuk pengawasan, yaitu: 
a. Pengawasan atasan langsung. Pengawasan atasan 

langsung merupakan pengawasan yang dilakukan 
oleh atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun 
ditingkat daerah. Pengawasan ini dilakukan oleh 
setiap atasan setiap saat terhadap pelaksanaan tugas, 
dan fungsi bawahan disertai pemberian petunjuk 
atau tindakan korektif bila perlu. 

b. Pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional ini 
dilakukan oleh aparat secara khusus ditugasi untuk 
membantu pimpinan untuk melaksanakan peng-
awasan dalam batas kewenangan yang ditentukan. 

c. Pengawasan melekat (Waskat). Pengawsana melekat 
(Waskat) dilakukan oleh setiap pejabat/pegawai 
dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan 
membandingkan tindakan yang ada, sedang, atau 
telah dilaksanakan dengan alat pengawasan melekat 
setiap pejabat pimpinan pada semua tingkatan wajib 
menciptakan alat pengawasan melekat bagi satuan-
satuan kerja. Tujuan pengawasan melekat ialah untuk 
mengetahui apakah setiap orang dalam organisasi 
(baik pimpinan maupun karyawan) dapat men-
jalankan fungsi dan pengendalian yang melekat 



M. Sobry Sutikno 

Pengantar Supervisi Pendidikan 47 

padanya dengan baik, sehingga bila ada pe-
nyelewengan, pemborosan, korupsi, orang-orang 
dalam organisasi tersebut dapat mengambil tindakan 
koreksi sedini mungkin terhadap dirinya masing-
masing. 
 

C. Prasyarat Pengawasan 
Ada beberapa syarat orang yang melaksanakan 

pengawasan agar pengawasan bisa  efektif, yaitu: 
1. Harus memiliki pengetahuan yang kuat mengenai 

seluk-beluk pekerjaan yang diawasi. 
2. Mengetahui rencana kegiatan, tujuan yang ingin 

dicapai, kebijakan pimpinan, alat ukur keberhasilan 
tiap tahap dan sebagainya. 

3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan cara-cara 
dan teknik pengawasan. 

4. Supel dan loyal sehingga mudah menyesuaikan diri 
dengan kondisi dan situasi yang diawasi. 

5. Memiliki sifat jujur, adil, bijaksana, konsekwen tetapi 
berwajah ramah, rendah hati, sederhana dan berjiwa 
pengabdian. 

Bila seluruh persyaratn dapat terpenuhi dengan 
baik, pengawasan akan dapat dirasakan manfaatnya. 
Tanpa pengawasan yang benar dan teratur, manajer 
pendidikan tidak akan dapat mengetahui dengan pasti 
daya guna dan hasil guna suatu kegiatan dalam 
mengukur efektifitas, efisiensi dan implementasi suatu 
rencana. 
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D. Karakteristik Pengawasan yang Efektif 
Pengawasan yang efektif harus situasional 

(memperhatikan situasi). Pengawasan yang baik harus 
disesuaikan dengan rencana dan struktur organisasi, 
kepribadian atau karakteristik individu manajer, dan 
kebutuhan untuk efisiensi dan efektivitas. Di samping itu 
pengawasan juga harus memberikan informasi akurat 
dan tepat waktu serta mengarah pada upaya perbaikan. 
Pengawasan yang efektif harus melibatkan semua pihak 
manajer dari tingkat atas sampai bawah, dan kelompok-
kelompok kerja. Konsep pengawasan efektif ini mengacu 
pada pengawasan Mutu Terpadu atau Total Quality 
Control. Figenbaum (1991) menyertakan bahwa TQC 
sebagai suatu sistem untuk memadukan bermacam-
macam kualitas (pemeliharaan, perbaikan, pengembang-
an) produksi dan pemasarannya dengan tingkat harga 
yang paling ekonomis tetapi dapat memberikan 
kepuasaan bagi para pemakainya.  

Dalam dunia pendidikan TQC akan dapat efektif, 
jika pada setiap tingkatan pendidikan mempunyai 
keterpaduan kerjasama yang baik antara kelompok kerja 
(guru) dan pimpinan dalam melakukan pengawasan 
mutu. Prinsip yang dipergunakan adalah kontribusi 
setiap anggota dan ide diterima dipertimbangkan yang 
relevan dengan program dan nilai-nilai yang dimiliki. 
Dalam hal ini dikenal atasan dan bawahan, tetapi kita 
yang komitmennya sama demi perbaikan mutu. Nanang 
Fatah (2004) menjelaskan beberapa kondisi yang harus 
diperhatikan jika pengawasan dapat berfungsi efektif, 
antara lain: 
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1. Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan dan 
kriteria yang digunakan dalam sistem pendidikan, 
yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, dan produk-
tivitas. 

2. Sulit, tetapi standar yang masih dapat dicapai harus 
ditentukan. Ada dua tujuan pokok, yaitu: (1) untuk 
memotivasi, dan (2) untuk dijadikan patokan guna 
membandingkan dengan prestasi. Artinya jika 
pengawasan ini efektif akan dapat memotivasi 
seluruh anggota untuk mencapai prestasi yang 
tinggi. Karena tantangan biasanya menimbulkan 
berbagai reaksi, maka daya upaya untuk mencapai 
standar yang sulit mungkin dapat membangkitkan 
semangat yang lebih besar untuk tercapainya 
daripada kalau yang harus dipenuhi itu hanya 
standar yang mudah. 

3. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat 
dan kebutuhan organisasi. 

4. Banyaknya pengawasan harus dibatasi artinya jika 
pengawasan terhadap karyawan terlampau sering, 
ada kecenderungan mereka kehilangan otonominya 
dan dapat persepsi pengawasan itu sebagai pe-
ngekangan. 

5. Sistem pengawasan harus dikemudi (steering Control) 
tanpa mengorbankan otonomi dan kehormatan 
manajerial tetapi fleksibel, artinya sistem peng-
awasan menunjukkan kapan, dan dimana tindakan 
korektif harus diambil.  

6. Pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan 
perbaikan, artinya tidak hanya mengungkap pe-
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nyimpangan dari standar, tetapi penyediaan 
alternatif perbaikan, menentukan tindakan per-
baikan. 

7. Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur 
pemecahan, yaitu: menemukan masalah, me-
nemukan penyebab, membuat rancangan pe-
nanggulangan, melakukan perbaikan, mengecek 
hasil perbaikan, dan mencegah timbulnya masalah 
serupa. 

Menurut Oteng Sutisna (1985) ada beberapa 
beberapa karakteristik dari proses pengawasan yang 
efektif, yaitu: 
1. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan 

kebutuhan organisasi; 
2. Pengawasan hendaknya diarahkan pada penemuan 

fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalan-
kan; 

3. Pengawasan mengacu pada tindakan perbaikan; 
4. Pengawasan yang dilakukan bersifat fleksibel yang 

preventif; 
5. Sistem pengawasan dapat dipakai oleh orang-orang 

yang terlibat dalam pengawasan; 
6. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah ter-

capainya tujuan. Oleh karena itu pengawasan harus 
bersifat membimbing supaya para pelaksana dapat 
meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksana-
kan pekerjaannya. 
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Muhammad Hanafi (2003) menyebutkan peng-
awasan yang efektif mempunyai beberapa ciri atau 
karakteristik berikut ini: 
1. Disesuaikan dengan rencana dan struktur organisasi, 

karena rencana untuk kegiatan tertentu akan berbeda 
dengan rencana kegiatan lainnya. 

2. Disesuaikan dengan manajer, harus sesuai dengan 
karakteristik manajer yang mengawasi atau diawasi 
yang ditujukan untuk memperbaiki kekurangan-
kekurangan yang ada. 

3. Ekonomis, maksudnya harus memperhitungkan 
biaya yang dikeluarkan. 

4. Akurat, karena informasi yang tidak akurat akan 
menimbulkan masalah baru. 

5. Tepat waktu, informasi harus datang tepat 
waktunya. 

6. Fleksibel. 
7. Obyektif dan bisa dipahami, obyektivitas membuat 

potensi individu bisa dibandingkan dengan kriteria 
yang jelas, dan dengan demikian perasaan di-
perlukan secara adil bisa lebih mudah diperoleh 
dibandingkan apabila kriteria yang subyektif yang 
digunakan. 

8. Mengarah pada perbaikan. 
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Bagian 7 

 

HAKEKAT SUPERVISI PENDIDIKAN 

 

 

A. Pengertian Supervisi Pendidikan  

Dahulu, istilah “supervisi” yang banyak di-

gunakan di sekolah adalah “pengawasan ”,”penilikan” 

atau “pemeriksaan”. Supervisi sendiri diadopsi dari 

bahasa Inggris “Supervision” yang berarti pengawasan. 

Supervisi menurut Ngalim Purwanto (2010) adalah suatu 

aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk mem-

bantu pada guru dan pegawai sekolah lainnya dalam 

melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Depdiknas 

(1994) merumuskan supervisi sebagai pembinaan yang 

diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat 

meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan 

situasi belajar mengajar yang lebih baik.  
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Menurut Dadang suhardan (2010) bahwa 

supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekadar 

pengawasan terhadap fisik material. Supervisi merupa-

kan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang 

berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap 

guru dalam mengajar, pengawasan terhadap murid yang 

belajar dan pengawasan terhadap situasi yang me-

nyebabkannya. aktivitasnya dilakukan dengan meng-

identifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk 

memperbaiki, apa yang menjadi penyebabnya dan 

mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugas 

dengan baik. berdasarkan hal tersebut kemudian 

diadakan tindak lanjut yang berupa perbaikan dalam 

bentuk pembinaan. pembinaan merupakan sebuah 

pelayanan terhadap guru dalam memperbaiki kinerja 

nya. pembinaan selain pelayanan terhadap guru, juga 

merupakan usaha preventif untuk mencegah supaya 

guru tidak terulang kembali melakukan kesalahan 

serupa yang tidak perlu, menggugah kesadaran nya 

supaya mempertinggi kecakapan dan keterampilan 

mengajarnya. 

Sahertian dalam Mulyasa (2012)  mengemukakan 

bahwa supervisi merupakan usaha mengawali, me-

ngarahkan, mengkoordinasi dan membimbing secara 

kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara 

individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti 
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dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi 

pengajaran sehingga dapat menstimulasi dan mem-

bimbing pertumbuhan tiap murid secara kontinu 

sehingga dapat lebih cepat berpartisipasi dalam 

masyarakat modern. Pengertian tersebut menunjukkan 

bahwa supervisi bukanlah kegiatan sesaat seperti 

inspeksi, tetapi merupakan kegiatan yang kontinu dan 

berkesinambungan sehingga guru-guru selalu berkem-

bang dalam mengerjakan tugas dan mampu me-

mecahkan berbagai masalah pendidikan dan pengajaran 

secara efektif dan efisien.  

Definisi supervisi dalam Carter Good’s Dictionary 

of Education yang dikutip Daryanto (2006), supervisi 

didefinisikan sebagai segala usaha dari para pejabat 

sekolah yang diangkat dan diarahkan kepada pe-

nyediaan kepemimpinan bagi para guru dan tenaga 

pendidikan lain dalam perbaikan pengajaran; melibat 

stimulasi pertumbuhan profesional dan perkembangan 

dari para guru, seleksi dan revisi tujuan-tujuan pen-

didikan, bahan pengajaran dan metode-metode mengajar 

dan evaluasi pengajaran. Harold P.Adams dari Frank 

G.Dickey merumuskan supervisi pendidikan sebagai 

layanan khusus di bidang pengajaran dan perbaikannya 

mengenai proses belajar mengajar termasuk proses 

dalam situasi itu. Menurut Made Pidarta (1999), 

supervisi pendidikan adalah kegiatan membina para 

pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran 
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termasuk segala unsur penunjangnya. Thomas H. Briggs 

dan Josep Justman merumuskan supervisi sebagai usaha 

yang sistematis dan terus menerus untuk mendorong 

dan mengarahkan pertumbuhan diri guru yang ber-

kembang, secara lebih efektif dalam membantu ter-

capainya tujuan pendidikan dengan murid-murid di-

bawah tanggung jawabnya. Amatembun (1981) me-

nyebutkan bahwa supervisi pendidikan ialah supervisi 

kearah perbaikan situasi pendidikan. Pendidikan yang 

dimaksud adalah berupa bimbingan atau tuntutan ke 

arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya, dan 

meningkatkan mutu belajar-mengajar pada khususnya. 

Dari semua definisi yang dikemukakan oleh para 

ahli pada intinya, supervisi pendidikan ialah suatu 

aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk mem-

bantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam 

melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Supervisi 

pendidikan ditujukan pada pembinaan yang berupa 

bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi 

pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu 

pembelajaran khususnya. Dalam hal ini, ketika seseorang 

memenej lembaga pendidikan, jika unsur supervisi tidak 

dilakukan, maka system pendidikan secara keseluruhan 

tidak akan berjalan dengan epektif dalam usaha untuk 

mencapai tujuan organisasi.  
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B. Dimensi-dimensi Hakikat Supervisi  

Hakikat supervisi/pengawasan menurut Nana 

Sudjana dkk. (2006) memiliki empat dimensi, yaitu: (1) 

Support, (2) Trust, (3) Challenge, dan (4) Networking and 

Collaboration.  Keempat dimensi tersebut masing-masing 

dijelaskan berikut ini. Dimensi pertama dari hakikat 

supervisi yaitu dimensi  Support. Dimensi ini menunjuk 

pada hakikat kegiatan supervisi yang dilakukan oleh 

supervisor itu harus mampu mendukung (support) 

kepada pihak sekolah untuk mengevaluasi diri kondisi 

existing-nya. Oleh karena itu, supervisor bersama pihak 

sekolah dapat melakukan analisis kekuatan, kelemahan 

dan potensi serta peluang sekolahnya untuk mendukung 

peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan pada 

sekolah di masa yang akan datang.  

Dimensi kedua dari hakikat supervisi yaitu 

dimensi Trust. Dimensi ini menunjuk pada hakikat 

kegiatan supervisi yang dilakukan oleh supervisor itu 

harus mampu membina kepercayaan (trust) stakeholder 

pendidikan dengan penggambaran profil dinamika 

sekolah masa depan  yang lebih baik dan lebih men-

janjikan.  

Dimensi ketiga dari hakikat supervisi yaitu 

dimensi Challenge. Dimensi ini menunjuk pada hakikat 

kegiatan supervisi yang dilakukan oleh supervisor itu 

harus mampu memberikan tantangan pengembangan 

sekolah kepada stakeholder pendidikan di sekolah. Tan-
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tangan ini harus dibuat serealistik mungkin agar dapat 

dan mampu dicapai oleh pihak sekolah, berdasarkan 

pada situasi dan kondisi sekolah pada sat ini. Dengan 

demikian stakeholder tertantang untuk bekerjasama secara 

kolaboratif dalam rangka pengembangan mutu sekolah.  

Dimensi keempat dari hakikat supervisi yaitu 

dimensi Networking and Collaboration. Dimensi ini me-

nunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang 

dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mengem-

bangkan jejaring dan berkolaborasi antar stakeholder pen-

didikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, 

efektivitas dan efisiensi pendidikan di sekolah.  

 

C. Tujuan Supervisi Pendidikan  

Tujuan utama supervisi pendidikan adalah 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sutisna 

(dalam Pupuh Fathurrohman dan AA Suryana (2011) 

yaitu membantu para guru memperoleh arah diri dan 

belajar memecahkan sendiri masalah-masalah yang 

mereka hadapi dan sesuai dengan itu mendorong 

mereka kepada kegiatan-kegiatan mereka untuk men-

ciptakan situasi-situasi di mana murid dapat belajar 

dengan lebih efektif. Menurut  M.Moh Rifai yang dikutip 

oleh Afifuddin (2005) membagi tujuan supervisi pen-

didikan menjadi delapan macam, yaitu: (1) Membantu 

guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-

tujuan pendidikan di sekolah, dan fungsi sekolah dalam 
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usaha mencapai tujuan pendidikan itu; (2) Membantu 

guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti ke-

butuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, 

supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi; (3) 

Untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara 

yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-

kegiatan profesional di sekolah, dan hubungan antara 

staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan 

kemampuan masing-masing; (4) Menemukan kemampu-

an dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta me-

ngembangkan kemampuan itu dengan memberikan 

tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan ke-

mampuannya; (5) Membantu guru meningkatkan ke-

mampuan penampilannya di depan kelas; (6) Membantu 

guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat 

menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat men-

dayagunakan kemampuannya secara maksimal; (7) 

Membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-

muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan per-

baikannya; (8) Menghindari tuntutan-tuntutan terhadap 

guru yang diluar batas atau tidak wajar, baik tuntutan itu 

datanya dari dalam (sekolah) maupun dari luar 

(masyarakat). 

Mukhtar dan Iskandar (2009) menyebutkan ada 

beberapa tujuan supervisi pendidikan, yaitu: (1) Me-

ngembangkan dan mendorong semangat guru dan 

pegawai administrasi sekolah lainnya untuk menjalan-
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kan tugas dengan sebaik-baiknya; (2) Agar guru dan 

pegawai administrasi lainnya berusaha melengkapi 

kekurangan-kekurangan mereka dalam penyelenggaraan 

pendidikan, termasuk bermacam-macam media pem-

belajaran yang diperlukan bagi kelancaran jalannya 

proses belajar dan mengajar yang baik; (3) Bersama-sama 

berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan 

metode-metode yang baru demi kemajuan proses belajar 

dan mengajar yang baik; (4) Membinan kerjasama yang 

harmonis antara guru, murid, dan pegawai sekolah. 

Misalnya, dengan mengadakan seminar, workshop, in-

service, maupun training. 

Mengingat tujuan supervisi sangat mulia sekali, 

maka suatu kegiatan supervisi atau pengawasan me-

nurut Dadang Suhardan (2010) harus dijalankan oleh 

orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih 

dalam dengan tingkat kepekaan yang tajam dalam 

memahami objek pekerjaannya dengan hati yang jernih. 

Supervisi merupakan kegiatan akademik yang harus 

dijalankan oleh mereka yang mempunyai pemahaman 

yang mendalam tentang kegiatan yang disupervisinya. 

 

D. Fungsi Supervisi Pendidikan  

Fungsi supervisi pendidikan merupakan salah 

satu fungsi manajemen yang tidak dapat dipisahkan dari 

fungsi-fungsi manajemen yang lain seperti perencanaan, 

pengorganisasian, dan pemotivasian. Dalam setiap pe-
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laksanaan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan dalam 

mencapai tujuan dari setiap organisasi pendidikan, 

supervisi mutlak dilakukan. Fungsi supervisi pendidikan 

dapat dirumuskan berbeda-beda tergantung pada sudut 

pandang seseorang terhadap supervisi. Tetapi semua 

fungsi-fungsi itu mengarah kepada usaha perbaikan dan 

peningkatan kualitas pembelajaran. Fungsi utama super-

visi pendidikan adalah menilai dan memperbaiki faktor-

faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta 

didik Burton & Bruckner, 1955). Sergiovanni (dalam 

Asmani dan Musttofa, 2013) menyebutkan ada tiga 

fungsi supervisi pendidikan di sekolah, yaitu: (a) Fungsi 

pengembangan, berarti supervisi pendidikan apabila 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dapat meningkat-

kan keterampilan guru dalam mengelola proses pem-

belajaran; (b) Fungsi motivasi, berarti supervisi pen-

didikan apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 

dapat menumbuh kembangkan motivasi kerja guru; (c) 

Dengan fungsi kontrol, berarti supervisi pendidikan 

apabila dilaksanakan dengnan sebaik-baiknya, memung-

kinkan supervisor melaksanakan kontrol terhadap pe-

laksanaan tugas-tugas guru.  

Gregorio (1966) dalam Depdiknas (2008) menge-

mukakan ada lima fungsi utama supervisi, yaitu: sebagai 

inspeksi, penelitian, pelatihan, bimbingan dan penilaian. 

Fungsi inspeksi antara lain berperan dalam mempelajari 

keadaan dan kondisi sekolah, dan pada lembaga terkait, 
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maka tugas seorang supevisor antara lain berperan 

dalam melakukan penelitian mengenai keadaan sekolah 

secara keseluruhan baik pada guru, siswa, kurikulum 

tujuan belajar maupun metode mengajar. Sasaran 

inspeksi adalah menemukan permasalahan dengan cara 

melakukan observasi, interview, angket, pertemuan-

pertemuan dan daftar isian. 

Fungsi penelitian adalah mencari jalan keluar dari 

permasalahan yang berhubungan dengan hal yang 

sedang dihadapi. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, yakni merumuskan masalah yang akan 

diteliti, mengumpulkan data, mengolah data, dan me-

lakukan analisa guna menarik simpulan. 

Fungsi pelatihan merupakan salah satu usaha 

untuk meningkatkan keterampilan guru/kepala sekolah 

dalam suatu bidang. Dalam pelatihan diperkenalkan 

kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam 

melaksanakan suatu proses pembelajaran. Jenis pelatihan 

yang dapat dipergunakan antara lan melalui demonstrasi 

mengajar, workshop, seminar, observasi, individual dan 

group conference, serta kunjungan supervisi. 

Fungsi bimbingan diartikan sebagai usaha untuk 

mendorong guru baik secara perorangan maupun 

kelompok agar mereka mau melakukan berbagai per-

baikan dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan bimbing-

an dilakukan dengan cara membangkitkan kemauan, 

memberi semangat, mengarahkan dan merangsang 



M. Sobry Sutikno 

Pengantar Supervisi Pendidikan 63 

untuk melakukan percobaan, serta membantu menerap-

kan sebuah prosedur mengajar yang baru. 

Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat 

kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah 

dicapai. Penilaian ini dilakukan dengan beragai cara 

seperti test, penetapan standar, penilaian kemajuan 

belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian 

sekolah serta prosedur lain yang berorientasi pada 

peningkatan mutu pendidikan. 

Menurut Ngalim Purwanto (2010) jika fungsi-

fungsi supervisi benar-benar dikuasai dan dijalankan 

dengan sebaik-baiknya oleh setiap pemimpin pendidikan 

termasuk kepala sekolah terhadap para anggotanya, 

maka kelancaran jalannya sekolah atau lembaga dalam 

pencapaian tujuan pendidikan akan lebih terjamin. 

 

E. Prinsip-prinsip Supervisi Pendidikan  

Menurut Moh. Rifai dalam Ngalim Purwanto 

(2010) ada beberapa prinsip supervisi, sebagai berikut. 

1. Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif, 

yaitu pada yang dibimbing dan diawasi harus dapat 

menimbulkan dorongan untuk bekerja.  

2. Supervisi harus didasarkan atas keadaan dan 

kenyataan yang sebenar-benarnya (realistis, mudah 

dilaksanakan).  

3. Supervisi harus sederhana dan informal dalam 

pelaksanaannya.  
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4. Supervisi harus dapat memberikan perasaan aman 

pada guru-guru dan pegawai-pegawai sekolah yang 

disupervisi.  

5. Supervisi harus didasarkan atas hubungan pro-

fesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. 

6. Supervisi harus selalu memperhitungkan kesang-

gupan, sikap, dan mungkin prasangka guru-guru 

dan pegawai sekolah.  

7. Supervisi tidak bersifat mendesak atau otoriter 

karena dapat menimbulkan perasaan gelisah atau 

bahkan antipati dari guru-guru.  

8. Supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan 

pangkat, kedudukan, atau kekuasaan pribadi. 

9. Supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan 

dan kekurangan. (ingat bahwa supervisi berbeda 

dengan inspeksi!).  

10. Supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharapkan 

hasil, dan tidak boleh lekas merasa kecewa.  

11. Supervisi hendaknya juga bersifat preventif, korektif, 

dan kooperatif. Preventif berarti berusaha mencegah 

jangan sampai timbul hal-hal yang negative: 

mengusahakan/memenuhi syarat-syarat sebelum 

terjadinya sesuatu yang tidak kita harapkan. Korektif 

berarti memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah 

diperbuat. Kooperative berarti bahwa mencari 

kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan 
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dan usaha memperbaikinya dilakukan bersama-sama 

oleh supervisor dan orang-orang yang diawasi. 

Selain itu, Sahertian (2000) mengemukakan 

prinsif-prinsif superviasi pendidikan, sebagai berikut: 

1. Prinsip ilmiah. Prinsip ini mengandung ciri-ciri antara 

lain; (a) kegiatan supervisi dilaksanakan berdasar-

kan data obyektif yang diperoleh dalam kenyataan 

proses belajar mengajar, (b) untuk memperoleh data 

perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, 

observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya, (c) 

setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara siste-

matis, terencana, dan kontinu. 

2. Prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang di-

berikan kepada guru berdasarkan hubungan-

kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga 

guru-guru merasa aman untuk mengembangkan 

tugasnya. 

3. Prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama, 

atau menurut istilah supervisi sharing of idea, sharing 

of experience, member support atau mendorong, 

menstimulasi guru sehingga mereka tumbuh ber-

sama. 

4. Prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa 

termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativ-

itas kalau supervisi mampu menciptakan suasana 

kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara 

yang menakutkan. 
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Disisi lain, Sutisna dalam Syaiful Sagala (2008), 

mengemukakan bahwa prinsip supervisi pendidikan 

antara lain: (1) Supervisi merupakan bagian integral dari 

program pendidikan, ia adalah pelayanan yang bersifat 

kerjasama; (2) Semua guru memerlukan dan berhak atas 

bantuan supervisi; (3) Supervisi hendaknya disesuaikan 

untuk memenuhi kebutuhan perseorangan dari personil 

sekolah; (4) Supervisi hendaknya membantu menjelaskan 

tujuan-tujuan dan sarana-sarana pendidikan, dan hen-

daknya menerangkan implikasi-implikasi dari tujuan-

tujuan dan sasaran itu; (5) Supervisi hendaknya mem-

bantu sikap dan hubungan dari semua anggota staf 

sekolah, dan hendaknya membantu dalam pengem-

bangan hubungan sekolah-masyarakat yang baik; (6) 

Tanggung jawab dalam pengembangan program super-

visi berada pada kepala sekolah bagi sekolahnya dan 

pada penilik/pengawas bagi sekolah-sekolah yang ber-

ada diwilayahnya; (7) Harus ada dana yang memadai 

bagi program kegiatan supervisi dalam anggaran tahun-

an; (8) Efektivitas program supervisi hendaknya dinilai 

secara priodik oleh para peserta; dan (9) Supervisi 

hendaknya membantu menjelaskan dan menerapkan 

dalam praktek penemuan penelitian pendidikan yang 

mutakhir.  

Berbagai prinsip tersebut digunakan oleh super-

visor dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya 

sebagai seorang supervisor/pengawas pendidikan pada 
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sekolah yang dibinanya. Dengan demikian kehadiran 

supervisor di sekolah bukan untuk mencari kesalahan 

sebagai dasar untuk memberi hukuman akan tetapi 

harus menjadi mitra sekolah dalam membina dan me-

ngembangkan mutu pendidikan di sekolah. 

Menurut Ngalim Purwanto (2010) ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya 

supervisi atau cepat lambatnya hasil supervisi itu, antara 

lain: 

1. Lingkungan masyarakat tempat sekolah itu berada. 

Apakah sekolah itu di kota besar, di kota kecil, atau 

di pelosok. Di lingkungan masyarakat orang-orang 

kaya atau di lingkungan orang-orang yang pada 

umumnya kurang mampu. Di lingkungan mas-

yarakat intelek, pedagang, atau petani, dan lain-lain.  

2. Besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab 

kepala sekolah. Apakah sekolah itu merupakan 

Kompleks sekolah yang besar, banyak jumlah guru 

atau muridnya, memiliki halaman dan tanah yang 

luas, atau sebaliknya.  

3. Tingkatan dan jenis sekolah. Apakah sekolah yang 

dipimpin itu SD atau sekolah lanjutan, SMP atau 

STM, SMEA dan sebagainya. Semuanya memerlukan 

sikap dan sifat supervisi tertentu.  

4. Keadaan guru-guru dan pegawai yang tersedia. Apakah 

guru-guru di sekolah itu pada umumnya sudah 
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berwenang, bagaimana kehidupan sosial-ekonomi, 

hasrat kemampuannya, dan sebagainya.  

5. Kecakapan dan keahlian kepala sekolah itu sendiri. Di 

antara faktor-faktor yang lain yang terakhir ini 

adalah yang terpenting. bagaimanapun baiknya 

situasi dan kondisi yang tersedia, jika kepala sekolah 

itu sendiri tidak mempunyai kecakapan dan keahlian 

yang diperlukan, semuanya itu tidak akan ada 

artinya. Sebaliknya, adanya kecakapan dan keahlian 

yang dimiliki oleh Kepala Sekolah, segala ke-

kurangan yang ada akan menjadi perangsang yang 

mendorongnya untuk selalu berusaha memperbaiki 

dan menyempurnakan nya. 
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Bagian 8 

 

JENIS-JENIS DAN 

RAGAM SUPERVISI PENDIDIKAN  

 

 

A. Jenis-jenis Supervisi Pendidikan  

Pupuh Fathurrohman dan AA Suryana (2011) 

membagi supervisi pendidikan ke dalam tiga jenis, yaitu 

(1) supervisi umum, (2) supervisi pengajaran, dan (3) 

supervisi klinis. Berikut penjelasannya. 

 

1. Supervisi Umum 

Supervisi umum adalah kegiatan supervisi yang 

dilakukan teradap kegiatan-kegiatan yang tidak ter-

masuk pengajaran (kurikuler). Sebagai contoh dari 

kegiatan ini adalah supervisi terhadap kelengkapan 

sekolah dan kantor, supervisi terhadap administrasi 

perkantoran, dan supervisi terhadap keuangan sekolah. 
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2. Supervisi Pengajaran 

Supervisi pengajaran adalah kegiatan supervisi 

terhadap guru-guru dan kepala sekolah dalam rangka 

memperbaiki kualitas pengajaran. Termasuk didalamnya 

kualitas keguruan, situasi pengajaran, iklim dan ling-

kungan sekolah. Perlu dijelaskan bahwa uraian-uraian 

mengenai supervisi pengajaran dapat juga disebut 

supervisi kurikuler. 

3. Supervisi Klinis 

Supervisi klinis sesungguhnya termasuk pada 

supervisi pengajaran. Disebut supervisi klinis karena 

pelaksanaannya seperti pekerjaan seorang dokter di 

kliniknya. Supervisor mencari kelemahan guru dan 

kepala sekolah, selanjutnya kemudian memberikan obat 

atau jalan keluar untuk menghilangkan kekurangan dan 

kelemahan tersebut. Supervisor klinis dipusatkan pada 

perbaikan pengajaran, karena sifatnya membantu guru 

memperkecil ketidaksesuaian dirinya dengan ling-

kungan belajar, atau untuk meredam tingkah laku 

mengajarnya yang tidak sesuai dengan prilaku mengajar 

yang ideal. 

 

B. Ragam Supervisi Pendidikan  

Kehadiran supervisi digunakan untuk memaju-

kan pembelajaran melalui pertumbukan kemampuan 

guru-gurunya. Menurut Dadang Suhardan (2010) bahwa 

supervisi mendorong guru menjadi lebih berdaya, dan 
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situasi mengajar belajar menjadi lebih baik, pengajaran 

menjadi efektif, guru menjadi lebih puas dalam me-

laksanakan pekerjaannya. Dengan demikian sistem pen-

didikan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam 

usaha mencapai tujuan pendidikan. Dalam proses pe-

laksanaan supervisi seorang supervisor dapat mem-

perlihatkan berbagai corak atau ragam. Untuk itu, 

Ametembum (dalam Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, 

2013) mengungkapkan bahwa lima corak atau ragam 

khusus supervisi dalam proses supervisi sebagai berikut: 

(1) supervisi yang korektif, (2) supervisi yang preventif, 

(3) supervisi yang konstruktif, (4) supervisi yang kreatif, 

(5) supervisi yang kooperatif. Adapun penjelasannya 

berikut ini. 

1. Supervisi yang korektif  

Dalam proses supervisinya, supervisor lebih 

bersifat mencari kesalahan-kesalahan yang mungkin 

diperbuat orang-orang yang disupervisi. Yang dikoreksi 

adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan intruksi-

intruksi, ketentuan-ketentuan atau kebijaksanaan-ke-

bijaksanaan yang digaris, atau prinsip-prinsip, dan 

tehnik-tehnik mengajar yang ditentukan, serta ke-

kurangan-kekurangan lainnya dibidang administrasi 

baik administrasi kepala sekolah maupun administrasi 

guru. 
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2. Supervisi yang preventif 

Dalam proses supervisinya, supervisor berusaha 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkannya. Kadang-

kadang supervisor mendahului memberi nasihat-nasihat 

atau saran-saran guna menghindarkan kesalahan, ke-

sulitan-kesulitan atau gangguan-gangguan yang mung-

kin terjadi. Kelemahan prinsipil dari proses supervisi ini 

ialah bahwa orang-orang yang disupervisi tidak akan 

menjadi dewasa dalam artian tidak mampu mengambil 

keputusan-keputusan sendiri. 

3. Supervisi yang konstruktif 

Proses supervisi ini tidak mencari kesalahan-

kesalahan yang diperbuat kecuali bila telah ditemukan-

nya suatu gagasan guna memperbaiki kesalahan ter-

sebut, atau telah mempunyai suatu rencana yang 

bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau pe-

ningkatkan dengan niat membangun. Artinya, super-

visor memperhatikan situasi dan mendayagunakan 

segala potensi, sarana, dan daya yang ada guna 

mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sedang di-

lancarkan. 

4. Supervisi yang kreatif 

Dalam proses supervisi ini, supervisor me-

nekankan pada inisiatif dan kebebasan mencipta serta 

memanfaatkan segala dana, sarana, dan tenaga yang 

disupervisi untuk memujudkan tujuan-tujuan supervisi 
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sesuai dengan bakat, minat, dan kesanggupan masing-

masing. Supervisi yang kreatif senantiasa mendorong 

kegiatan-kegiatan pencipta dan menimbulkan kepe-

mimpinan pada orang-orang yang disupervisi, mem-

bimbing mereka mengembangkan ketidaktergantungan-

nya pada pengarahan dari orang lain, dan lebih 

mempercayai kecakapan atau kemampun yang ber-

sumber pada diri sendiri. 

5. Supervisi yang kooperatif 

Dalam proses supervisi ini, supervisor yang 

kooperatif senantisa mementingkan kerja sama dengan 

orang-orang yang disupervisi. Dalam praktiknya ia 

senatiasa: (a) Mengadakan perencanaan bersama; (b) 

Mengmbil keputusan bersama atas dasar musyawarah 

dan mufakat; (c) Mengorganisasi bersama kegiatan-

kegiatan; (d) Mengadakan pengawasan bersama ter-

hadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan; (e) 

Mengadakan evaluasi dan revisi program bersama 

dengan orang-orang yang disupervisi. 
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Bagian 9 

 

RUANG LINGKUP 

DAN MODEL-MODEL 

SUPERVISI PENDIDIKAN  

 

 

A. Ruang Lingkup Supervisi Pendidikan  

Supervisi merupakan pengawasan terhadap pe-

laksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan 

sekedar pengawasan terhadap fisik material. Supervisi 

merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik 

yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan 

terhadap guru dalam membelajarakan, pengawasan 

terhadap murid yang belajar, dan pengawasan terhadap 

situasi yang menyebabkannya. Dengan demikian, 

program supervisi harus realistik dan dapat dilaksana-

kan, sehingga benar-benar membantu mempertinggi 

kinerja guru.  
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Berbicara mengenai ruang lingkup supervisi, 

Rivai dalam Abd Kadim Masaong (2012) menjelaskan 

bahwa ruang lingkup supervisi adalah semua mata 

rantai Sumber Daya Manusia dalam Hirarkhi Konsultatif 

bagi para pejabat birokrasi dalam pemerintahan dan 

pemimpin pendidikan pada satuan pendidikan yang 

mempunyai peranan penting dalam pembuatan ke-

putusan. Pupuh Fathurrohman (2011) menjelaskan ruang 

lingkup supervisi profesional meliputi tiga bidang, yaitu 

peningkatan kemampuan profesional guru, penataan 

pengajaran, dan pengembangan kelembagaan sekolah.  

 

B. Model-model Supervisi Pendidikan  

Dalam beberapa referensi supervisi pendidikan 

dikenal beberapa model supervisi yang dikembangkan 

dan selama ini telah diterapkan dalam dunia pendidikan 

atau satuan pendidikan, yang menurut Sahertian (2008) 

dalam Asmani Asf dan Syaiful Mustofa (2013) adalah 

sebagai berikut: 

1. Model Konvensional (Tradisional) 

Pengertian model supervisi konvensional adalah 

model yang diterapkan pada wilayah yang tradisi dan 

kultur masyarakatnya otoriter dan feodal. Pada wilayah 

ini cendrung melahirkan penguasa yang otokrat dan 

korektif. Seorang supervisor dipahami sebagai orang 

yang memiliki power untuk menentukan nasib guru. 

Karenanya, dalam perspektif behavior, seorang yang 
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menerapkan model ini selalu menampakkan prilaku atau 

aksi supervisi dalam bentuk inspeksi untuk mencari 

kesalahan dan menemukan kesalahan bahkan bisa sering 

memata-matai objek yaitu guru. Prilaku semacam ini 

sering disebut sebagai supervisi korektif.  

2. Model Supervisi Artistik 

Pengertian mengajar adalah suatu pengetahuan. 

Mengajar merupakan suatu keterampilan, tetapi juga 

suatu seni. Sejalan dengan tugas mengajar dan mendidik, 

supervisi juga pengajar dan pendidik yang kegiatannya 

memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan seni. Jadi, 

supervisi artistik yang dimaksudkan disini adalah ketika 

supervisor melakukan kegiatan supervisi dituntut ber-

pengetahuan, berketerampilan, dan tidak kaku karena 

dalam kegiatan supervisi mengandung nilai seni.  

 

3. Model Supervisi Ilmiah 

Model supervisi ilmiah sebagai sebuah model 

dalam supervisi pendidikan dapat digunakan oleh 

supervisor untuk menjaring informasi atau data dan 

menilai kinerja kepala sekolah dan guru dengan cara 

menyebarkan angket. Oleh karena itu supaya supervisor 

memperoleh gambaran objektif, perlu perencanaan, 

persiapan matang, taat prosedur, sistematis, meng-

gunakan instrumen pengumpulan data dan alat pe-

nilaian berupa angket dan mengusahakan informasi atau 

data yang diperoleh supervisor itu riil adanya.  
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4. Model supervisi klinis 

Starrat (1979) dalam Asmani Asf dan Syaiful 

Mustofa (2013) menjelaskan bahwa clinical supervision 

mengacu pada tatap muka pertemuan dengan guru 

tentang mengajar biasanya dalam classrooms dengan 

maksud agar tercipta profesionalitas guru dan pe-

ngembangan serta peningkatan instruksi pembelajaran. 

Model supervisi klinis bertujuan untuk meng-

adakan perubahan terhadap prilaku, cara, dan mutu 

mengajar guru yang sistematik. Model ini difokuskan 

pada peningkatan mengajar melalui siklus yang siste-

matik, dalam perencanaan, pengamatan serta analisis 

yang interaktif dan cermat tentang penampilan mengajar 

yang nyata serta mengadakan perubahan dengan cara 

yang rasional.  
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Bagian 10 

 

PENDEKATAN, DAN TIPE-TIPE,  

SUPERVISI PENDIDIKAN  

 

 

A. Pendekatan Supervisi Pendidikan  

Ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan oleh 

supervisor dalam melakukan supervisi pendidikan, yaitu 

(1) pendekatan langsung, (2) pendekatan tidak langsung 

dan (3) pendekatan kolaboratif. Adapun penjelasannya 

berikut ini. 

 

1. Pendekatan langsung 

Pendekatan langsung adalah cara pendekatan 

terhadap berbagai persoalan yang bersifat langsung. 

Supervisor memberikan bimbingan secara langsung 

kepada yang disupervisi. Menurut Glickman bahwa 

perilaku supervisor pada pendekatan ini adalah men-
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jelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, 

menetapkan tolok ukur, dan menguatkan.  

 

2. Pendekatan tidak langsung 

Pendekatan tidak langsung menunjukkan bahwa 

supervisor tidak secara langsung menunjukkan per-

masalahan, tapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara 

aktif apa yang dikemukakan oleh yang disupervisi. 

Supervisor memberikan kesempatan yang sebanyak 

mungkin kepada yang disupervisi untuk mengemuka-

kan permasalahan yang mereka alami. Selanjutnya, ia 

mendorong yang disupervisi untuk mewujudkan inisiatif 

yang dipikirkan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya. 

 

3. Pendekatan kolaboratif 

Pada pendekatan kolaboratif, supervisor dan 

yang disupervisi bersama-sama dan bersepakat untuk 

menetapkan proses dan kriteria dalam melaksanakan 

proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi. 

Perilaku supervisor dalam pendekatan kolaboratif adalah 

menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan 

permasalahan, dan negosiasi. 

 

B. Tipe-tipe Supervisi Pendidikan  

Menurut Burton dan Brueckner dalam M. 

Ngalim Purwanto (2010) mengemukakan adanya lima 
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tipe supervisi, yaitu (1) supervisi sebagai inspeksi, (2) 

laissez faire, (3) coercive supervision, (4) supervisi sebagai 

latihan dan bimbingan, dan (5) kepengawasan yang 

demokratis. Uraian kelima tipe tersebut, sebagai berikut: 

 

1. Supervisi sebagai inspeksi 

Dalam administrasi dan kepemimpinan yang 

otokratis, supervisi berarti inspeksi. Dalam bentuk 

inspeksi ini, supervisi semata-mata merupakan kegiatan 

menginspeksi pekerjaan-pekerjaan guru atau bawahan. 

Orang-orang yang bertugas atau mempunyai tanggung 

jawab tentang pekerjaan itu disebut inspektur. Istilah ini 

masih berlaku resmi dan umum di negara kita meskipun 

sebenarnya tugas dan pelaksanaan sudah banyak meng-

alami perubahan. Inspeksi bukanlah suatu pengawasan 

yang berusaha menolong guru untuk mengembangkan 

dan memperbaiki cara dan daya kerja sebagai pendidik 

dan pengajar. Inspeksi dijalankan terutama dimaksud 

untuk meneliti/mengawasi apakah guru atau bawahan 

menjalankan apa-apa yang sudah diinstruksikan dan 

ditentukan oleh atasan atau tidak, sampai dimana guru-

guru atau bawahan menjalankan tugas-tugas yang telah 

diberikan atau ditentukan atasannya. Jadi, inspeksi ber-

arti kegiatan-kegiatan mencari kesalahan. Dalam hal ini 

guru-guru/bawahan tidak pernah diminta pendapat, 

diajak merundingkan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan tugasnya. Musyawarah dan mufakat tidak ber-
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laku dalam hal ini. Inilah ciri-ciri kepengawasan yang 

khas yang berlaku pada masa kolonial dahulu yang 

hingga kini masih juga terdapat sisa-sisanya dalam dunia 

pendidikan kita. Inspeksi merupakan tipe kepengawasan 

yang otokratis. 

 

2. Laissez faire 

Kepengawasan yang bertipe laissez faire se-

sungguhnya merupakan kepengawasan yang sama 

sekali tidak konstruktif. Kepengawasan laissez faire 

membiarkan guru-guru/bawahan bekerja sekehendak-

nya tanpa diberi petunjuk dan bimbingan. Guru-guru 

boleh menjalankan tugasnya menurut apa yang mereka 

sukai, boleh mengajar apa yang mereka inginkan dan 

dengan cara yang mereka hendaki masing-masing.  

Seorang kepala sekolah yang termasuk tipe ini 

sama sekali tidak memberikan bantuan, pengawasan, 

dan koreksi terhadap pekerjaan guru-guru/anggota 

yang dipimpinnya. Pembagian tugas dan kerja sama 

diserahkan sepenuhnya kepada mereka masing-masing, 

tanpa petunjuk atau saran-saran, tanpa adanya koor-

dinasi. Tidak mengherankan jika dalam kepengawasan 

laissez faire ini mudah sekali timbul kesimpangsiuran 

dalam kekuasaan dan tanggung jawab di antara guru-

guru dan pegawai-pegawai lainnya, mudah timbul 

perselisihan dan kesalahpahaman di antara mereka. 
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Segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan bimbingan 

pemimpin. 

 

3. Coercive supervision 

Hampir sama dengan kepengawasan yang ber-

sifat inspeksi, tipe kepengawasan ini bersifat otoriter. Di 

dalam tindakan kepengawasannya si pengawas bersifat 

memaksakan segala sesuatu yang dianggapnya benar 

dan baik menurut pendapatnya sendiri. Dalam hal ini 

pendapat dan inisiatif guru tidak dihiraukan atau tidak 

dipertimbangkan. Yang penting, guru harus tunduk dan 

menuruti petunjuk-petunjuk yang dianggap baik oleh 

supervisor itu sendiri. 

4. Supervisi sebagai latihan bimbingan 

Dibandingkan dengan tipe-tipe supervisi yang 

telah dipaparkan di atas, tipe ini lebih baik. Tipe 

supervisi ini berlandaskan suatu pandangan bahwa 

pendidikan itu merupakan proses pertumbuhan bim-

bingan. Juga berdasarkan pandangan bahwa orang-

orang yang diangkat sebagai guru pada umumnya telah 

mendapatkan pendidikan pre-service di sekolah guru. 

Oleh karena itu, supervisi yang dilakukan selanjutnya 

ialah untuk melatih (to train) dan memberi bimbingan (to 

guide) kepada guru-guru tersebut dalam tugas pe-

kerjaannya sebagai guru. Tipe ini baik, terutama bagi 

guru-guru yang baru mulai mengajar setelah keluar dari 

sekolah guru. Kelemahannya ialah mungkin pengawas-
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an, petunjuk-petunjuk, ataupun nasihat-nasihat yang 

diberikan dalam rangka training dan bimbingan itu 

bersifat kolot, sudah tidak sesuai lagi dengan per-

kembangan pendidikan dan tuntutan zaman sehingga 

dapat terjadi kontradiksi antara pengetahuan yang telah 

diperoleh guru dari sekolah guru dengan pendapat 

supervisor itu sendiri. Kontradiksi ini dapat pula terjadi 

karena sebaliknya, pendapat supervisor itu lebih maju 

sedangkan pengetahuan yang diperoleh guru dari 

sekolah guru masih bersifat konservatif. 

 

5. Kepengawasan yang demokratis 

Dalam kepemimpinan yang demokratis, ke-

pengawasan atau supervisi bersifat demokratis pula. 

Supervisi merupakan kepemimpinan pendidikan secara 

kooperatif. Dalam tingkat ini, supervisi bukan lagi suatu 

pekerjaan yang dipegang oleh seorang petugas, me-

lainkan merupakan pekerjaan-pekerjan bersama yang 

dikoordinasikan. Tanggung jawab tidak dipegang sendiri 

oleh supervisor, melainkan dibagi-bagikan kepada para 

anggota sesuai dengan tingkat, keahlian, dan ke-

cakapannya masing-masing. 
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Bagian 11 

 

TEKNIK SUPERVISI PENDIDIKAN 

 

 

Untuk dapat menjalankan tugasnya secara 

efektif, supervisor pendidikan diharapkan dapat memilih 

teknik-teknik supervisi yang cocok dengan tujuan yang 

akan dicapai. Untuk mencapai tujuan supervisi pen-

didikan, Hidayat S. dan Wasty Soemanto (1988) men-

jelaskan bahwa seorang supervisor dapat memperguna-

kan teknik kelompok dan individual. Teknik teknik 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Teknik Individual  

Bila masalah yang dihadapi adalah masalah yang 

bersifat pribadi apalagi khusus atau “screet”, maka teknik 

yang digunakan sebaiknya adalah teknik individual atau 

perorangan, dengan pertemuan “empat mata” dan di-
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jamin kerahasiaanya, misalnya kasus evaluasi guru/ 

pegawai/murid dan sebagainya. 

Menurut Ngalim Purwanto (2010) ada beberapa 

kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:  

a. Mengadakan kunjungan kelas. yang dimaksud dengan 

kunjungan kelas ialah kunjungan sewaktu-waktu 

yang dilakukan oleh seorang supervisor (kepala 

sekolah, penilik, atau pengawas) untuk melihat atau 

mengamati seorang guru yang sedang mengajar. 

Tujuannya untuk mengobservasi bagaimana guru 

mengajar, apakah sudah memenuhi syarat-syarat 

didaktis atau metode yang sesuai. Dengan kata lain, 

untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang 

sekiranya masih perlu diperbaiki. Setelah kunjungan 

kelas selesai, selanjutnya diadakan diskusi empat 

mata antara supervisor dengan guru yang 

bersangkutan. Supervisor memberikan saran-saran 

atau nasehat-nasehat yang diperlukan, dan guru pun 

dapat mengajukan pendapat dan usul-usul yang 

konstruktif demi perbaikan proses belajar mengajar 

selanjutnya. 

b. Mengadakan kunjungan observasi. Guru-guru dari 

suatu sekolah sengaja ditugaskan untuk melihat atau 

mengamati seorang guru yang sedang mendemons-

trasikan cara cara mengajar suatu mata pelajaran 

tertentu. Misalnya cara menggunakan alat atau 

media yang baru, seperti audio visual, cara mengajar 
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dengan metode tertentu, seperti misalnya sosio-

drama problemsolving, diskusi panel, metode 

penemuan, dan sebagainya. Kunjungan observasi 

dapat dilakukan di sekolah sendiri atau dengan 

mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Sebagai 

demonstran dapat ditunjuk seorang guru dari 

sekolah sendiri atau sekolah lain, yang dianggap 

memiliki kecakapan atau keterampilan mengajar 

sesuai dengan tujuan kunjungan kelas yang 

diadakan, atau lebih baik lagi jika sebagai 

demonstran tersebut adalah supervisor sendiri, yaitu 

kepala sekolah. Sama halnya dengan kunjungan 

kelas, kunjungan observasi juga diikuti dengan 

mengadakan diskusi di antara guru-guru pengamat 

dengan demonstran yang dilakukan segera setelah 

demonstrasi mengajar selesai dilakukan. 

c. Membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari 

pribadi siswa dan atau mengatasi problema yang dialami 

siswa. Banyak masalah yang dialami guru dalam 

mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa. Misal-

nya siswa yang lamban dalam belajar, tidak dapat 

memusatkan perhatian, siswa yang nakal, misal yang 

mengalami perasaan rendah diri dan kurang dapat 

bergaul dengan teman-temannya. Meskipun di 

beberapa sekolah mungkin telah dibentuk bagian 

bimbingan dan konseling, masing-masing sering 

timbul di dalam kelas yang disebabkan oleh siswa itu 
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sendiri lebih baik dipecahkan atau diatasi oleh guru 

kelas itu sendiri daripada diserahkan kepada guru 

bimbingan atau konselor yang mungkin akan 

memakan waktu yang lebih lama untuk meng-

atasinya. Di samping itu, kita pun harus menyadari 

bahwa guru kelas atau wali kelas adalah pem-

bimbing yang utama. Oleh karena itu, peranan 

supervisor, terutama kepala sekolah dalam hal ini 

sangat diperlukan. 

d. Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan 

dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Antara lain: 

Menyusun program caturwulan atau program 

semester; Menyusun atau membuat program satuan 

pelajaran; Mengorganisasi kegiatan-kegiatan pe-

ngelolaan kelas; Melaksanakan teknik-teknik 

evaluasi pengajaran; Menggunakan media dan 

sumber dalam proses belajar mengajar; Meng-

organisasi kegiatan kegiatan siswa dalam bidang 

ekstrakurikuler, study tour, dan sebagainya. 

 

2. Teknik Kelompok (Group Technique)  

Yang dimaksud dengan teknik-teknik yang 

bersifat kelompok ialah, teknik-teknik yang digunakan 

itu dilaksanakan bersama-sama oleh supervisor dengan 

sejumlah guru dalam satu kelompok. 

Yusak Burhanudin (2005) mengemukakan ber-

bagai teknik supervisi secara lebih terperinci. Me-
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nurutnya ada banyak teknik supervisi yang dapat di-

pergunakan dalam meningkatkan kemampuan personil 

sekolah, yaitu:  

1. Kunjungan Sekolah, dilakukan oleh kepala sekolah 

atau pengawas/penilik. Teknik ini merupakan teknik 

yang paling sering dipakai untuk mengamati proses 

kerja, alat yang dipakai, metode yag digunakan dan 

sebagainya. Hasil observasi dianalisis kemudian 

didiskusikan dengan guru, serta disusun program 

yang baik untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar. Kunjungan kelas sebaiknya dipersiapkan 

secara cermat dan dilaksanakan dengan hati-hati. 

2. Pembicaraan Individual, merupakan teknik supervisi 

yang efektif sebab memberi kesempatan yang seluas-

luasnya bagi kepala sekolah atau pengawas/pemilik 

untuk berbicara langsung dengan guru tentang 

masalah yang berkaitan dengan profesional pribadi 

mereka. Masalah-masalah itu banyak ragamnya, ada 

yang berkaitan dengan pengajaran, segala sesuatu 

yang dibutuhkan guru, pemilihan, dan penggunaan 

alat peraga.  

3. Diskusi kelompok, merupakan suatu kegiatan 

kelompok dalam situasi tatap muka, bertukar 

informasi atau untuk memutuskan suatu keputusan 

tentang masalah tertentu. Dalam diskusi kelompok 

sebaiknya tidak mempersoalkan kesulitan yang 

bersifat pribadi, melainkan membina kerjasama 
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antara guru-guru agar saling mengisi, saling mem-

bantu dalam usaha meningkatkan kemampuan 

mereka.  

4. Demonstrasi mengajar, rencana demonstrasi sebaiknya 

disusun secara teliti dan mengutamakan penekanan 

yang dianggap penting. Setelah dilakukan demons-

trasi diadakan diskusi tentang aspek yang ditekankan 

dan permasalahan yang ada.  

5. Kunjungan kelas antar guru, kunjungan kelas antar 

guru biasanya lebih efektif dan disukai karena 

menciptakan keakraban antar sesama guru. Hasil 

observasi sebaiknya digunakan untuk menilai 

aktivitas sendiri.  

6. Lokakarya, merupakan suatu kesempatan untuk 

bekerja sama, mempertemukan ide-ide, mendiskusi-

kan masalah bersama atau meningkatkan kemampu-

an pribadi guru dalam bidang profesi masing-

masing.  

7. Orientasi pada situasi baru, sebelum melaksanakan 

tugasnya pada lingkungan baru, guru perlu diberi 

kesempatan untuk beradaptasi terhadap lingkungan 

dan tugas baru. Orientasi pada saat awal kerja akan 

menimbulkan rasa senang dan tenang, selain karena 

merasa diterima juga dapat mengerti tuntutan yang 

ada sehingga dapat mengadakan penyesuaian diri 

secara tepat dan cepat.  
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Bagian 12 

 

PENGERTIAN, PERANAN,  

KOMPETENSI, DAN CIRI-CIRI 

SUPERVISOR YANG BAIK  

 

 

A. Pengertian dan Pendidikan Supervisor  

Supervisor adalah orang yang bertugas melaku-

kan supervisi. Adapun supervisor pendidikan adalah 

orang yang bertugas melakukan supervisi terhadap 

kegiatan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, 

kegiatan supervisi harus dijalankan oleh orang yang 

dapat melihat berdasarkan kenyataan yang ada dan 

kemudian dibawah kepada kegiatan yang seharusnya, 

yaitu kegiatan semestinya yang harus dicapai. Orang 

yang menjalankannya ditutntut keharusan memiliki 

pengetahuan yang mendalam bagaimana sesungguhnya 

pekerjaan itu dijalankan. Memiliki posisi dan kedudukan 

lebih tinggi dan lebih baik dari orang yang diawasinya. 
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Menurut Made Pidarta (2009) bahwa pendidikan 

supervisor pada masa sekarang paling sedikit harus 

setingkat magister sebab para guru yang akan mereka 

bina kelak banyak yang sudah bergelas sarjana. Guru 

bergelar sarjana sekarang sudah ada pada semua jenjang 

pendidikan, mulai tingkat Taman Kanak-Kanan (TK) 

sampai dengan tingkat SMA/SMK. Kalau guru yang 

dibina sudah sarjana, tidaklah pantas yang membina 

juga sarjana. Yang membina haruslah di atas sarjana. Jadi 

paling sedikit setiap supervisor adalah lulusan pendidik-

an di atas sarjana, alias magister sangat diharapkan kalau 

supervisor itu bisa mencapai gelar doktor. 

 

B. Peranan Supervisor Pendidikan 

Seorang supervisor dalam menjalankan fungsi-

nya harus bertindak secara hati-hati, kehati-hatiannya itu 

diperlihatkan dalam proses supervisi yang dijalankan 

secara sistematis. Kaitan dengan peran supervisor, peran 

supervisor menurut Oliva (1984) adalah sebagai (1) 

koordinator, (2) konsultan, (3) pemimpin kelompok, dan 

(4) evaluator. Menurut Nana Sudjana dkk (2006) 

supervisor/pengawas satuan pendidikan banyak ber-

peran sebagai: (1) penilai, (2) peneliti, (3) pengembang, 

(4) pelopor/inovator, (5) motivator, (6) konsultan, dan (7) 

kolaborator dalam rangka meningkatkan mutu pen-

didikan di sekolah binaannya. 
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Peran supervisor menurut Depag (2003) adalah 

sebagai berikut: (1) sebagai peneliti, (2) sebagai konsultan 

atau penasehat, (3) sebagai fasilitator, (4) sebagai 

motivator, dan (5) sebagai pelopor pembaruan. Adapun 

penjelasannya berikut ini. 

1. Peneliti. Seorang supervisor/pengawas hendaknya 

dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-

masalah pengajaran. 

2. Konsultan atau penasehat. Seorang supervisor atau 

pengawas hendaknya dapat membantu guru untuk 

melakukan cara-cara yang lebih baik dalam me-

ngelola proses pembelajaran. 

3. Fasilitator. Seseorang supervisor atau pengawas 

harus mengusahakan agar sumber-sumber pro-

fesional, baik material seperti buku dan alat peng-

ajaran maupun sumber manusia, yaitu narasumber 

mudah diperoleh oleh guru. 

4. Motivator. Seorang Supervisor atau pengawas 

hendaknya membangkitkan dan memelihara ke-

gairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja 

yang semakin baik, mendorong guru-guru untuk 

mempraktekkan gagasan-gagasan baru yang di-

anggap baik bagi penyempurnaan proses belajar 

mengajar, bekerja sama dengan guru untuk me-

wujudkan perubahan yang dikehendaki, dan me-

nyediakan rangsangan yang memungkinkan usaha-
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usaha pembaru dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. 

5. Pelopor Pembaruan. Para supervisor atau pengawas 

hendaknya jangan merasa puas dengan cara-cara dan 

hasil yang dicapai, memiliki prakarsa perbaikan dan 

meminta guru melakukan hal serupa, tidak mem-

biarkan guru mengalami kejenuhan dalam pe-

kerjaannya, membantu guru-guru untuk menguasai 

kecakapan-kecakapan baru, dan mengembangkan 

program-program latihan dan pengembangan 

dengan cara merencanakan pertemuan atau pe-

nataran sesuai dengan kebutuhan setempat. 

 

C. Fungsi Supervisor 

Mad modrcinl (2004) dalam Dadang suhardan 

(2010) bahwa supervisor memiliki empat fungsi penting 

yang harus diperankan dalam setiap tugasnya, yaitu: (1) 

administratif function, (2) evaluation process, (3) teaching 

function dan (4) role of consultant. Penjelasannya berikut 

ini. 

The administratif function merupakan fungsi 

pengawasan umum terhadap kualitas kinerja guru dalam 

membelajarkan peserta didiknya. Supervisor memberi 

masukan yang berupa saran terhadap guru-guru 

bagaimana semestinya tugas peserta didik dalam 

melaksanakan tugas belajarnya. 
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The evaluation process, membantu guru untuk 

dapat memahami peserta didik bermasalah yang perlu 

mendapat bantuan dalam memecahkan masalah belajar-

nya. Membantu guru dalam memahami kekuatan dan 

kelemahan peserta didiknya dalam mengikuti pem-

belajaran dari gurunya. Fungsi kedua ini merupakan 

kunci dalam memahami kelebihan setiap guru. Evaluasi 

merupakan usaha para supervisor menilai siapa dan 

guru mana yang ketika menjalankan tugasnya memiliki 

benih keunggulan yang dapat dikembangkan.  

The teaching function menyediakan informasi baru 

yang relevan dengan tugas dan kebutuhan baru yang 

harus dilaksanakan guru kemudian menyampaikan 

dalam pembinaan titik informasi baru ini sangat penting, 

supaya guru mengetahui apa yang terjadi dengan dunia 

pendidikan di masa kini yang berpengaruh terhadap 

pembelajaran. Dengan informasi baru, guru akan dapat 

menyikapi bagaimana semestinya dia melaksanakan 

tugasnya.  

The role of consultant merupakan bagian ter-

penting dari fungsi seorang supervisor. Sebagai seorang 

konsultan ia harus cakap dan terampil memberi bantuan 

dalam memecahkan berbagai kesulitan yang dihadapi 

guru dalam menjalankan tugas utamanya. Seorang 

konsultan yang baik akan dengan cepat memahami ide 

seorang guru untuk diterjemahkan dalam perbaikan 

tugasnya, sehingga ide tersebut dapat dilaksanakan 
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sesuai keinginan dan kemampuan guru yang men-

jalankannya.  

Dalam hal ini ASCD (1987) dalam (Dadang 

Suhardan (2010) bahwa seorang supervisor dalam 

menjalankan fungsinya harus bertindak secara hati-hati, 

Kehati-hatiannya itu diperlihatkan dalam proses super-

visi yang dijalankan secara sistematis. Sebagai seorang 

supervisor yang harus mengawasi semua pekerjaan 

berkaitan dengan program pembelajaran yaitu me-

ngembangkan kurikulum ke dalam pembelajaran, 

meningkatkan kemampuan guru dalam menangani 

tugas pengajarannya supaya lebih efektif, serta me-

ningkatkan kemampuan profesional stafnya. 

 

D. Kompetensi Supervisor Pendidikan  

Supervisi adalah aktivitas profesional supervisor 

dalam rangka membantu sekolah binaannya melalui 

penilaian dan pembinaan yang terencana dan ber-

kesinambungan. Pembinaan diawali dengan meng-

identifikasi dan mengenali kelemahan sekolah binaan-

nya, menganalisis kekuatan/potensi dan prospek pe-

ngembangan sekolah sebagai bahan untuk menyusun 

program pengembangan mutu dan kinerja sekolah 

binaannya. Untuk itu maka supervisor/pengawas harus 

mendampingi pelaksanaan dan pengembangan berbagai 

program inovasi sekolah/lembaga pendidikan. 
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Jasmani dan Mustofa (2013) yang harus dimiliki 

oleh supervisor adalah (1) Kompetensi umum, yakni 

memiliki pengetahuan fungsional tentang agamanya, 

menghayati dan taat melaksanakan ajaran agamanya, 

bertindak demokratis, bersikap terbuka, mampu ber-

komunikasi dengan baik dan menjalin kerjasama dengan 

pihak lain yang terkait, bersikap ilmiah dalam segala hal, 

selalu mengikuti perkembangan pendidikan serta per-

aturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki 

dedikasi tinggi serta loyal pada tugas dan jabatannya, 

menghindarkan diri dari sifat tercela, dan memandang 

kepala sekolah/madrasah, guru dan seluruh staf mad-

rasah sebagai mitra kerja bukan bawahan; (2) Kom-

petensi khusus, yakni memiliki pengetahuan tentang 

administrasi pendidikan secara umum dan khusus. 

Memiliki pengetahuan tentang supervisi pendidikan, 

menguasai substansi materi supervisi teknik edukatif, 

menguasai substansi materi supervisi teknik adminis-

trasi, yakni administrasi sekolah, menguasai pendekatan, 

metode, dan teknik belajar mengajar, memiliki ke-

mampuan berkomunikasi, membina dan memberikan 

contoh-contoh konkret tentang pelaksanaan KBM yang 

baik, memiliki kemampuan sebagai mediator, memiliki 

kemampuan membimbing dalam hal perolehan angka 

kredit, membuat karya tulis yang baik, harus bekerja 

berdasarkan rencana dan tujuan yang ditetapkan dan 

memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-
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undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi kode 

etik.  

Adapun kesanggupan-kesanggupan yang perlu 

dimiliki para pengawas/supervisor sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Abin Syamsudin Makmun dalam 

Pupuh Fathurrohman dan AA Suryana (2011) sebagai 

berikut: (1) Memajukan kepemimpinan untuk mengem-

bangkan program sekolah dan memperkaya lingkungan 

sekolah; (2) Memajukan kondisi yang memungkinkan 

orang-orang bermufakat tentang tujuan, cara pelaksana-

an, dan sumber-sumber yang menggalakkan pertumbuh-

an individu, pandangan dan kesanggupan; (3) Memaju-

kan iklim dan suasana yang membuat orang merasa 

diterima dan dihargai sebagai pribadi dan anggota 

organisasi yang sama pentingnya.  

Dari berbagai penjelasan tersebut menunjukkan 

bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

supervisi pendidikan adalah pengawas atau supervisor 

pendidikan. Supervisor pendidikan harus memiliki 

kompetensi profesional yang telah ditetapkan, sehingga 

pada akhirnya pelaksanaan dari supervisi pendidikan itu 

sendiri akan lebih bermakna dan bermanfaat bagi pe-

ningkatan mutu pendidikan sesuai dengan harapan. 

 

E. Ciri-ciri Supervisor yang Baik  

Ciri-ciri seorang supervisor yang baik menurut 

Ngalim Purwanto (2005), di samping harus memiliki 
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ilmu administrasi dan memahami fungsi-fungsi ad-

ministrasi dengan sebaik-baiknya, juga harus memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Berpengetahuan yang luas tentang seluk beluk 

pekerjaan yang berada dalam pengawasannya. 

2. Menguasai atau memahami benar-benar rencana dan 

program yang telah digariskan yang akan dicapai 

oleh lembaga atau bagian. 

3. Berwibawa, dan memiliki kecakapan praktis tentang 

teknik-teknik pengawasan, terutama Human Relation. 

4. Memiliki sifat-sifat jujur, tegas, konsekuen, ramah 

dan rendah hati. 

5. Berkemauan keras rajin bekerja demi tercapainya 

tujuan atau program yang telah digariskan. 

Sementara menurut Sastra priyadi (1996), 

supervisor yang baik hendaknya memperlihatkan 6 sifat 

kepribadian, yaitu: (1) kecerdasan, (2) semangat 

berjuang, (3) sikap mental, (4) kepercayaan kepada diri 

sendiri, (5) sikap terbuka, dan (6) integritas kepribadian. 

Adapun penjelasannya berikut ini. 

1. Kecerdasan. Hendaknya disadari sepenuhnya bahwa 

kecerdasan bukanlah sifat manusia statis. Pemecahan 

masalah akan selalu dihadapinya. 

2. Semangat berjuang. Supervisor menyesuaikan diri 

kepada tuntunan-tuntunan yang sedang berkem-

bang. Tuntutan tersebut akan menjadi tantangan 

baginya, bukan ancaman. 
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3. Sikap mental. Supervisor senantiasa belajar, dan ia 

memiliki hasrat dan motivasi yang tinggi untuk 

menambah pengetahuan dan cara-cara penetapan-

nya di sekolah-sekolah. 

4. Kepercayaan pada diri sendiri. Ia percaya pada diri 

sendiri dan orang lain, ia percaya pada kemuliaan 

dan harga manusia dan bahwa setiap orang bisa 

didorong untuk berbuat, tumbuh, dan berkembang. 

5. Sikap terbuka. Ia menerima pandangan sebagai 

sesuatu yang berharga untuk dipertimbangkan 

dengan cerdas. 

6. Integritas kepribadian. Ia menunjukkan contoh yang 

pantas sebagai orang yang dipercaya dalam mem-

bimbing peningkatan mutu pendidikan.   

 

F. Kode Etik Supervisor Sekolah/Satuan Pendidikan 

Dalam melaksanakan tugasnya, supervisor atau 

pengawas sekolah/satuan pendidikan harus mampu 

menjunjung tinggi kode etik. Berbagai kode etik tersebut 

menurut Nana Sudjana dkk. (2006) adalah sebagai 

berikut. 

1. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas satuan 

pendidikan senantiasa berlandaskan Iman dan 

Taqwa serta mengikuti perkembangan ilmu pe-

ngetahuan dan teknologi. 

2. Pengawas satuan pendidikan senantiasa merasa 

bangga dalam mengemban tugas sebagai pengawas. 
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3. Pengawas satuan pendidikan memiliki pengabdian 

yang tinggi dalam menekuni tugas pokok dan 

fungsinya sebagai pengawas. 

4. Pengawas satuan pendidikan bekerja dengan penuh 

rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas 

profesinya sebagai pengawas.  

5. Pengawas satuan pendidikan menjaga citra dan 

nama baik profesi pengawas. 

6. Pengawas satuan pendidikan menjunjung tinggi 

disiplin dan etos kerja dalam melaksanakan tugas 

profesional pengawas. 

7. Pengawas satuan pendidikan mampu menampilkan 

keberadaan dirinya sebagai supervisor profesional 

dan tokoh yang diteladani. 

8. Pengawas satuan pendidikan sigap dan terampil 

dalam menanggapi dan membantu pemecahan 

masalah-masalah yang dihadapi stakeholder sekolah 

binaannya. 

9. Pengawas satuan pendidikan memiliki rasa ke-

setiakawanan sosial yang tinggi, baik terhadap 

stakeholder sekolah binaannya maupun terhadap 

koleganya. 
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Bagian 13 

 

BEBERAPA POSISI KEPALA SEKOLAH 

 

 

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, 

kepala sekolah menurut Made Pidarta (2009) mempunyai 

lima macam posisi, yaitu (1) kepala sekolah sebagai 

manajer, (2) kepala sekolah sebagai administrator, (3) 

kepala sekolah sebagai motor penggerak hubungan 

sekolah dengan masyarakat, (4) kepala sekolah sebagai 

pemimpin, dan (5) kepala sekolah sebagai supervisor. 

Adapun penjelasan dari masing-masing posisi ini sebagai 

berikut.  

 

1. Kepala sekolah sebagai manajer 

Di dalam sekolah banyak terjadi kekacauan-

kekacauan. Kekacauan itu bisa berasal dari dalam 

sekolah sendiri dan dapat juga dari luar sekolah. 
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Kekacauan dari dalam antara lain adalah akibat 

terjadinya kepentingan antar kelompok informal. 

sedangkan kekacauan dari luar bisa disebabkan karena 

tidak puasnya sejumlah orang tua siswa akan hasil ujian 

nasional, dengan memberi cap kepada sekolah sebagai 

sekolah yang tidak berbobot. Menghadapi gejolak 

gejolak tersebut, kepala sekolah dalam menyelesaikan 

tugas ini menduduki posisi sebagai manajer, yang 

mengatur manajemen. Dalam menyelesaikan masalah-

masalah rumit seperti di atas, Made Pidarta (2009) 

menjelaskan bahwa manager mempunyai empat fungsi 

serta dilengkapi dengan 3 keterampilan manajer. Ke-

empat fungsi manajer atau manajemen itu adalah (1) 

Perencanaan, yaitu merencanakan tindakan untuk 

mengatasi masalah tersebut; (2) Pengorganisasian, yaitu 

mengorganisasikan orang dan perlengkapan lainnya 

agar hasil perencanaan tersebut dapat berjalan; (3) 

penggerakan, ialah menggerakkan dan memotivasi para 

personalia agar bekerja dengan giat dan antusias; dan (4) 

pengendalian yaitu mengendalikan proses kerja dan hasil 

kerja agar tidak menyimpang dari rencana semula dan 

kalau menyimpang segera dapat diperbaiki.  

Sementara itu yang dimaksud dengan 3 ke-

terampilan manajer adalah (1) keterampilan konsep, 

yaitu menciptakan konsep-konsep baru dalam mengatasi 

masalah. Keterampilan ini sebagian besar terjadi dalam 

perencanaan; (2) Keterampilan hubungan manusia, yaitu 
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mampu melakukan komunikasi dengan baik, bergaul 

akrab, bisa bekerja sama, menciptakan iklim kerja yang 

kondusif, dan sebagainya; (3) keterampilan teknik. yaitu 

keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas langsung 

di lapangan dalam memecahkan masalah. keterampilan 

ini dipakai terutama dalam mengendalikan para petugas 

di lapangan. 

 

2. Kepala sekolah sebagai administrator 

Dalam keadaan tenang, tidak ada gejolak, 

pekerjaan-pekerjaan di sekolah disebut administrasi, 

termasuk ketatausahaan. Ketika menjadi ketua adminis-

trasi kepala sekolah disebut administrator atau men-

duduki posisi administrator. Namun perlu diingat, 

administrasi dapat saja sewaktu-waktu berubah menjadi 

manajemen. Misalnya, administrasi kesiswaan yang 

semula sebagai kegiatan rutin yang tenang mendadak 

bergejolak sebab mereka menolak salah seorang guru 

yang baik dipindahkan ke sekolah lain. Disini posisi 

kepala sekolah sebagai administrator, secara mendadak 

berubah sebagai manajer untuk mengatasi gejolak itu. 

 

3. Kepala Sekolah sebagai motor hubungan sekolah 

dengan masyarakat 

Pendidikan dengan sistem desentralisasi sangat 

membutuhkan kerjasama dengan masyarakat setempat. 

tanpa bantuan dan kerjasama dengan masyarakat 
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setempat cukup sulit untuk mewujudkan sekolah-

sekolah yang berdiri sendiri dalam hampir semua aspek 

nya. Untuk keperluan ini pula komite sekolah didirikan 

sebagai mitra kerja sekolah dalam memajukan pen-

didikan. Komite ini dipandang sebagai suatu badan di 

masyarakat yang mewakili masyarakat pada umumnya. 

Kepala sekolah sebagai penanggung jawab tertinggi di 

sekolah harus tampil paling depan dalam memajukan 

kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Di 

samping sebagai penanggung jawab tertinggi di sekolah 

juga disebabkan karena kepala sekolah yang paling 

berkepentingan dan paling tahu akan masalah-masalah 

yang dihadapi oleh sekolah. Sebab itu, dia Lalu 

menduduki posisi sebagai motor penggerak kemajuan 

kerjasama sekolah dengan masyarakat. 

 

4. Kepala sekolah sebagai pemimpin 

Salah satu posisi kepala sekolah adalah memimpin 

para guru dan pegawai agar mereka antusias bekerja 

serta membuahkan hasil kerja yang sesuai dengan 

harapan. Namun, kegiatan memimpin tidak sama 

dengan kegiatan dalam realisasi posisi-posisi yang lain, 

yang semuanya memiliki ruang lingkup tersendiri. tidak 

ada kegiatan yang hanya bersifat memimpin saja, seperti 

kegiatan mengadakan hubungan dengan masyarakat 

misalnya hanya terjadi dalam kaitan dengan kerjasama 

itu saja. Melainkan kepemimpinan terjadi pada hampir 
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semua kegiatan sekolah. Pada kegiatan manajemen 

misalnya ada kepemimpinan agar para perencana aktif 

bekerja para petugas bersedia dikoordinasi, dan siap 

pula menjalankan pekerjaan pekerjaan yang dibebankan 

kepada mereka. Pada kegiatan administrasi juga ada 

kepemimpinan agar para personalia rajin dan ber-

tanggung jawab terhadap tugas-tugas rutin yang mereka 

laksanakan. 

5. Kepala sekolah sebagai supervisor 

Kepala sekolah dalam kedudukannya sebagai 

supervisor berkewajiban membina para guru agar 

menjadi pendidik dan pengajar yang baik. Bagi guru 

yang sudah baik agar dapat dipertahankan kualitasnya 

dan bagi guru yang belum baik dapat dikembangkan 

menjadi lebih baik. Sementara itu, semua guru baik yang 

sudah berkompeten maupun yang masih lemah harus 

diupayakan agar tidak ketinggalan zaman dalam proses 

pembelajaran maupun materi yang diajarkan. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan dan dikembangkan pada diri 

setiap guru oleh Kepala Sekolah sebagai supervisor 

menurut Made pidarta (2009) adalah kepribadian guru, 

peningkatan profesi secara kontinu, proses pembelajaran, 

penguasaan materi pelajaran, keragaman kemampuan 

guru, keragaman daerah, dan kemampuan guru dalam 

bekerjasama dengan masyarakat. 
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Menurut Ngalim Purwanto (2010) berkaitan 

dengan tugas kepala sebagai supervisor berarti bahwa 

dia hendaknya pandai meneliti dan menentukan syarat-

syarat mana sajakah yang diprlukan bagi kemajuan 

sekolahnya sehingga tujuan-tujuan pendidikan di se-

kolah itu semaksimal mungkin dapat dicapai. Ia harus 

dapat meneliti dan menentukan syarat-syarat mana yang 

telah ada dan mencukupi, mana yang belum ada atau 

kurang mencukupi yang perlu diusahakan dan dipenuhi. 

Menurut Ngalim Purwanto (2010) ada beberapa contoh 

pertanyaan yang kiranya dapat memberi gambaran 

kepada kita, betapa banyak kondisi atau syarat yang 

perlu diteliti dan diusahakan perbaikannya oleh setiap 

kepala sekolah sebagai supervisor.  

1. Bagaimana keadaan gedung sekolah? sudah baik dan 

memenuhi syarat atau sudah rusak? Bagaimana 

usaha atau adakah kemungkinan memperbaikinya?  

2. Apakah perlengkapan sekolah dan alat-alat pelajaran 

cukup dan memenuhi syarat-syarat filosofis, psiko-

logis, dan didaktis? Jika belum, Apa kurangnya, dan 

bagaimana usaha mencukupkannya?  

3. Bagaimana keadaan guru-gurunya? terlalu banyak 

guru wanita? terlalu banyak guru honorer daripada 

guru tetap? Adakah kemungkinan mengusahakan 

keadaan yang sebaliknya?  

4. Bagaimana semangat kerja guru-guru dan pegawai 

sekolah? Banyak guru dan pegawai yang malas? 
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Bagaimana absensi mereka? Apa yang menjadi 

sebabnya?  

5. Bagaimana cara mengajar guru-guru? Sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku? Adakah usaha mereka 

untuk selalu memperbaiki dan mencobakan metode-

metode mengajar yang lebih baik?  

6. Bagaimana hasil pelajaran dan pendidikan anak-

anak? Terlihatkah adanya kemajuan/perbaikan dari 

tiap caturwulan dan dari tahun ke tahun?  

7. Bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk 

memperbaiki dan mempertinggi cara kerja dan mutu 

guru-guru? Dengan mengusahakan/menambah ke-

sejahteraan mereka? Dengan mengadakan kun-

jungan kelas di waktu mereka mengajar? Dengan 

mengadakan rapat rapat, sanggar kerja?  

8. Bagaimana sikap dan perasaan tanggungjawab guru-

guru dalam partisipasi terhadap pembinaan dan 

kemajuan sekolah? Apakah sikap dan sifat ke-

pemimpinan kepala sekolah yang kurang sesuai 

mempengaruhi situasi kehidupan sekolah pada 

umumnya?  

9. dan sebagainya. 
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Bagian 14 

 

KENDALA PELAKSANAAN  

SUPERVISI DI SEKOLAH 

 

 

Fungsi supervisi pendidikan merupakan salah 

satu fungsi manajemen yang tidak dapat dipisahkan dari 

fungsi-fungsi manajemen yang lain seperti perencanaan, 

pengorganisasian, dan pemotivasian. Dalam setiap 

pelaksanaan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan dalam 

mencapai tujuan dari setiap organisasi pendidikan 

(khususnya di sekolah), supervisi mutlak dilakukan. 

Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar 

pengawasan terhadap fisik material. Supervisi me-

rupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik 

yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan 
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terhadap guru dalam membelajarakan, pengawasan 

terhadap murid yang belajar, dan pengawasan terhadap 

situasi yang menyebabkannya. Intinya fungsi supervisi 

itu mengarah kepada usaha perbaikan dan peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

Berbicara soal supervisi di sekolah, Jamal 

Makmun asmani (2012) mengatakan ada lima kendala 

pelaksanaan supervisi di sekolah yaitu: Pertama 

kurangnya ghirah keilmuan guru; Kedua pemimpin yang 

kurang berwibawa; Ketiga lemahnya kreativitas; Keempat 

mengedepankan formalitas meng-abaikan esensi; dan 

Kelima kurangnya fasilitas. Adapun penjelasannya 

berikut ini. 

 

1. Kurangnya ghirah keilmuan guru 

Kurangnya ghirah keilmuan guru ini menjadi 

kendala utama pengembangan kualitas guru. Tentu ini 

merupakan pekerjaan berat karena bentuknya mengubah 

pola pikir, mental, dan kesadaran guru yang sudah 

terbentuk lama atau bawaan lahir namun di sinilah 

tantangan menarik bagi supervisor khususnya kepala 

sekolah. keteladanan menjadi sumber inspirasi, motivasi, 

dan imajinasi yang secara bertahap akan memancarkan 

aura keilmuan dalam membangkitkan semangat intelek-

tualitas guru.  

Selain itu orang Indonesia seringkali lebih 

menghormati orang luar daripada orang pribumi. dalam 
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pemahaman yang hampir sama orang luar daerah lebih 

dihormati daripada orang daerah itu sendiri. Mem-

balikan realitas ini tidak mudah namun dalam meng-

gairahkan potensi guru, realitas ini bisa dimanfaatkan 

misalkan mendatangkan orang luar untuk mengisi acara 

diskusi, menjadi fasilitator workshop, seminar, dan lain 

sebagainya. Para guru lebih serius mengikutinya, mem-

praktekkan teorinya, dan mengembangkan wacananya.  

 

2. Pemimpin yang kurang berwibawa 

Kewibawaan bisa muncul dengan kejujuran, 

konsistensi atau Istiqamah dalam menerapkan aturan, 

tidak pandang bulu, dan selalu mempertanggung-

jawabkan sikap dan perbuatan yang dilakukan. Banyak 

pemimpin yang awalnya dicibir kemudian dipuja karena 

berhasil mengukir prestasi mencengangkan berkat 

kedisiplinan dan konsistensi mereka dan banyak 

pemimpin yang awalnya dipuja kemudian dicibir karena 

tidak bisa menggerakkan perubahan dan mendorong 

kemampuan, kemajuan justru mereka menjadi bagian 

masalah yang harus dibersihkan. Maka bagi pemimpin 

pendidikan tidak boleh pesimis menghadapi masalah 

kewibawaan ini. Semuanya membutuhkan proses waktu 

dan Perjuangan tanpa kenal lelah. 

3. Lemahnya kreativitas 

Belum banyak supervisor yang memiliki 

kreativitas tinggi dalam memecahkan masalah. Disinilah 
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pentingnya supervisor meningkatkan kompetensi secara 

maksimal sehingga ia mampu mengembangkan gaya 

berpikir yang kreatif, kritis, inovatif, dan produktif. 

Sebab, dari kreativitas berpikir itulah lahir ide-ide baru 

yang mencengangkan yang bisa menggerakkan per-

ubahan dan mendorong kemajuan di sekolah. Sudah 

seharusnya para supervisor memperbanyak membeli 

dan membaca buku yang berhubungan dengan sekolah 

bermutu atau berkualitas, kiat-kiatnya, dan kendala-

kendalanya. Sudah waktunya para supervisor aktif 

mengikuti informasi di media massa cetak maupun 

elektronik mengenai pola dan pembaharuan baru yang 

terjadi setiap saat sehingga ia bisa mentransformasikan 

kepada bawahannya secara tepat, cepat, dan akurat. 

 

4. Mengedepankan formalitas mengabaikan esensi 

Mazhab formalis memang mendominasi praktik 

di negeri ini daripada esensialis. Formalitas hanya 

membutuhkan tertib administrasi sedangkan esensialis 

menggantungkan ukuran kesuksesannya daripada ter-

capainya tujuan yang ditentukan. Di antaranya adalah 

tertib administrasi meningkatnya sumber daya guru dan 

terwujudnya fasilitas yang memadai untuk pengem-

bangan potensi guru. 

Diharapkan agar supervisor lebih aktif, dinamis, 

dan kompetitif dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, 

bawahan betul-betul merasakan manfaatnya secara real 
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bagi kemajuan sekolah. Jangan sampai aliran formalis 

mengalahkan aliran esensialisme karena ini dapat 

merugikan stakeholders. 

 

5. Kurangnya fasilitas 

Fasilitas sekolah merupakan sarana vital bagi 

realisasi tujuan yang dicanangkan. Laboratorium 

komputer, bahasa, fisika, biologi, sosial dan lain-lain 

sangat membantu guru dalam mempercepat pemahaman 

dan melahirkan skill berharga bagi pererta didik. Dengan 

sarana ini praktik bisa dilakukan sewaktu-waktu secara 

kreatif dan penuh tanggung jawab. Guru bisa berperan 

sebagai dinamisator, fasilitator, dan motivator dalam 

melatih anak didik untuk mengeluarkan kemampuan 

terbaik secara terus-menerus. Fasilitas yang lengkap 

identik dengan sekolah yang maju, kualitas pendanaan-

nya, atau sekolah negeri yang dijamin pemerintah. 

Bagaimana dengan sekolah swasta yang terbatas 

dananya? Mampukah sekolah ini melakukan lompatan 

dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah 

sehingga bisa bersaing dengan sekolah negeri dan swasta 

berprestasi yang kuat finansialnya? Bagi sekolah-sekolah 

yang berkeyakinan bahwa tidak ada yang mustahil di 

dunia, pasti mereka menjawab mampu, bahkan melebihi 

sekolah negeri atau swasta yang mapan. 
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Bagian 15 

 

KESIMPULAN 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, 

maka kajian ini menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Manajemen merupakan rangkaian kegiatan meren-
canakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengen-
dalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam 
mengatur dan mendayagunakan sumber daya 
manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai 
tujuan organisasi. Sementara itu, manajemen 
pendidikan merupakan rangkaian kegiatan atau 
keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama 
sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan 
secara berencana dan sistematis yang diselenggara-
kan di lingkungan tertentu. 

2. Perencanaan dapat dipahami sebagai rangkaian 
kegiatan yang diambil untuk melakukan tindakan 
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pada masa yang akan datang. Pengorganisasian 
merupakan aktivitas dalam menyusun dan mem-
bentuk hubungan kerja antara orang-orang yang 
memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-
tugas sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam 
mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Motivasi 
merupakan suatu kekuatan yang mendorong se-
seorang untuk melakukan suatu kegiatan. Pengawas-
an merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan 
seluruh kegiatan organisasi untuk mengumpulkan 
data dalam usaha mengetahui ketercapaian tujuan 
dan kesulitan apa yang ditemui dalam pelaksanaan 
itu. 

3. Supervisi pendidikan ialah suatu aktivitas pembinaan 
yang direncanakan untuk membantu para guru dan 
pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan 
mereka secara efektif. 

4. Ada tiga jenis supervisi Pendidikan, yaitu: (1) 
supervisi umum; (2) supervisi pengajaran, dan (3) 
supervisi klinis. Ada tiga pendekatan supervisi 
Pendidikan, yaitu: (1) pendekatan langsung; (2) 
pendekatan tidak langsung; dan (3) pendekatan 
kolaboratif. 

5. Secara umum, teknik supervisi dibagi menjadi dua, 
yaitu: kelompok dan individual. Teknik kelompok 
dilaksanakan bersama-sama oleh supervisor dengan 
sejumlah guru dalam satu kelompok sedangkan 
teknik individual dilakukan jika permasalahan yang 
dia hadapi bersifat pribadi atau rahasia. 
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6. Supervisor pendidikan adalah orang yang ber-

tugas melakukan supervisi terhadap kegiatan 
peningkatan kualitas pendidikan. Peran super-
visor adalah sebagai: (1) peneliti; (2) konsultan 
atau penasehat; (3) fasilitator; (4) motivator; dan 
(5) pelopor pembaruan. Supervisor pendidikan 
harus memiliki kompetensi profesional yang telah 
ditetapkan, sehingga ia dapat melaksanakan 
supervisi pendidikan dengan baik untuk me-
ningkatan mutu pendidikan. Ada enam sifat 
kepribadian sebagai ciri supervisor yang baik, 
yaitu: (1) kecerdasan; (2) semangat berjuang; (3) 
sikap mental; (4) kepercayaan kepada diri sendiri; 
(5) sikap terbuka, dan (6) integritas kepribadian 

7. Peran/posisi kepala sekolah ada lima yaitu: (1) 
manajer, (2) administrator, (3) kepala motor 
penggerak hubungan sekolah dengan masyarakat; 
(4) pemimpin, dan (5) sebagai supervisor. 

8. Ada lima kendala pelaksanaan supervisi di 
sekolah, yaitu: (1) kurangnya ghirah keilmuan 
guru; (2) pemimpin yang kurang berwibawa; (3) 
lemahnya kreativitas; (4) mengedepankan forma-
litas mengabaikan esensi; dan (5) kurangnya 
fasilitas. 
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GLOSARIUM 

 

Administrasi : kegiatan ketatausahaan 

Keterampilan 

konsep 

: keterampilan menciptakan kon-

sep-konsep baru dalam meng-

atasi masala 

Manajemen : serangkaian kegiatan merencana-
kan, mengorganisasikan, memoti-
vasi, mengendalikan, dan me-
ngembangkan segala upaya di 
dalam mengatur dan mendaya-
gunakan sumber daya manusia, 
sarana dan prasarana untuk 
mencapai tujuan organisasi. 
 

Motivasi : suatu kekuatan yang mendorong 
seseorang untuk melakukan suatu 
kegiatan. 
 

Pemotivasian : upaya yang dilakukan oleh 
pimpinan untuk memberikan 
motivasi pada bawahan. 
 

Pengorganisasian : aktivitas-aktivitas dalam menyu-
sun kegiatan yang di dalamnya 
terdapat orang-orang yang me-
miliki kemampuan dalam me-
laksanakan tugas-tugas dan mem-
bentuk hubungan-hubungan se-
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hingga terwujudlah kesatuan 
usaha dalam mencapai tujuan-
tujuan yang diinginkan. 
 

Perencanaan : rangkaian kegiatan yang diambil 
untuk melakukan tindakan pada 
masa yang akan datang.  
 

Supervisi 

pendidikan 

: suatu aktivitas pembinaan yang 
direncanakan untuk membantu 
para guru dan pegawai sekolah 
lainnya dalam melakukan pe-
kerjaan mereka secara efektif. 
 

Supervisor : orang yang bertugas melakukan 
supervisi. 
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